Załącznik nr 8

WZORY UMÓW

UMOWA
dla zadania nr 1
zawarta w Warszawie
w dniu ……………………..
pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22,
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061291, zwaną dalej
jako „Zamawiający”, reprezentowaną przez:
Karola Bielskiego – Dyrektora
a
...........................................................................................................................................................
z

siedzibą

w

.................................................

(Kod:

……………….)

,

ul.

.............................................................
NIP: …………………………., REGON: …………………………., zwanym w dalszej części
umowy „Świadczeniodawcą”
reprezentowanym przez:
............................................................... - ...............................................................
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016
poz. 1793), w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego w gazecie „Dziennik
Gazeta Prawna” i stronie internetowej www.meditrans.waw.pl w dniu 19.09.2017 r., znak:
WSPRiTS/ZP/32/17.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest objęcie przez Świadczeniodawcę profilaktyczną opieką
zdrowotną pracowników Zamawiającego oraz innych osób świadczących usługi na rzecz
Zamawiającego na podstawie odrębnych umów w tym:
1) udzielanie świadczeń lekarza medycyny pracy w zakresie:
a) wykonywanie badań wstępnych,
b) wykonywanie badań okresowych,

c) wykonywanie badań kontrolnych,
d) wykonanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
e) monitoring stanu zdrowia,
f) kwalifikacje do szczepień p/wzw-B.
2. Świadczeniodawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do udzielania świadczeń
stanowiących przedmiot niniejszej umowy (m.in. uprawnienia dla kierowców).
§2
WARUNKI REALIZACJI
1. Świadczeniodawca wykonywać będzie badania, o których mowa w § 1 ust. 1 na podstawie
skierowań wydawanych przez Zamawiającego.
2. Skierowanie od Zamawiającego powinno zawierać:
a) dane osobowe, osoby kierowanej: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres;
b) określenie rodzaju badania jakie ma być wykonywane;
c) określenie stanowiska pracy i wymiaru etatu;
d) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników zmieniających
stanowiska pracy określenie stanowiska pracy, na którym osoba ma być zatrudniona;
e) informacje o występowaniu na danym stanowisku lub stanowiskach pracy czynników
szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
3. Osoby zgłaszające się do badań będą przez Świadczeniodawcę rejestrowane na wykazach
imiennych, które następnie zostaną dołączone do rozliczenia za wykonanie usługi.
4.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań specjalistycznych
Świadczeniodawca zobowiązany jest wystawić pracownikowi skierowanie na wykonanie
tych badań.

5. Po wykonaniu badań wymienionych w § 1 ust. 1 Świadczeniodawca wystawi
odpowiednie zaświadczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pracy na danym
stanowisku i przekaże je bezpośrednio osobie poddanej badaniom, a także wyda stosowne
orzeczenia i zaświadczenia dla kierowców zgodnie z wymaganiami prawa.
6. Zamawiający może w każdym czasie dokonywać kontroli wykonanych badań.
7. Świadczeniodawca zobowiązuje się do przyjmowania osób skierowanych na badania przez
Zamawiającego dwa razy w tygodniu po 4 godziny tj. w środy w godzinach od 12:00 do
16:00 oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00 w siedzibie Zamawiającego, przy czym
strony zgodnie ustalają, że w przypadku braku zgłaszających się do badania osób
Świadczeniodawca zobowiązany będzie w ustalonych powyżej terminach być gotowym
do świadczenia usług.
8. Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy w sposób i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach oraz do rejestracji skierowań na badania specjalistyczne.
9. Świadczeniodawca zobowiązuje się do:

a) zapewnienia wysokiej jakości usług pod względem merytorycznym i organizacyjnym,
b) poddawania się kontroli przez Zamawiającego w dowolnym czasie w zakresie
wynikającym z niniejszej umowy,
c) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.
10.Świadczeniodawca nie może wykonywać przedmiotu niniejszej umowy na podstawie
bezpośredniego zlecenia pacjenta, na koszt Zamawiającego. Wykonanie badania bez
skierowania, o którym mowa w § 2 ust. 1, odbywa się wyłącznie na ryzyko
Świadczeniodawcy i nie daje podstaw do roszczenia wobec Zamawiającego
o wynagrodzenie za wykonanie badania.
11.Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację i monitoring
umowy zgodnie z procedurą PA-5/OZ z dnia 06.06.2011 r. jest p.o. Kierownika Działu
Personalnego p. Ewa Trębacz.
12.Świadczeniodawca określa, że osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym jest:
……………………………..…………………, tel. ……………….…………………………..
fax ………..……………………………., adres e-mail: ……………………..………………. .
13. Obowiązki Zamawiającego:
a) udostępnienie gabinetu;
b) wystawianie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy;
c) zapewnienie druków niezbędnych do wykonania świadczeń;
d) zapewnienie obsługi pielęgniarskiej do świadczeń medycznych objętych umową;
e) zapewnienie Świadczeniodawcy udziału w komisji BHP działającej na terenie zakładu
pracy Zamawiającego;
f) zapewnienie możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków
pracy;
g) udostępnienie dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej
się do ochrony zdrowia.
14. Obowiązki Świadczeniodawcy:
a) udzielanie świadczeń w zakresie medycyny pracy dwa raz w tygodniu po 4 godziny
tj. w środy w godzinach 12:00 – 16:00 oraz w piątki w godzinach 8:00 – 12:00 - w siedzibie
Zamawiającego;
b) posiadania aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
działalności zgodnie z przepisami prawa.
§3
CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:
…………………..…….…… PLN z VAT
(słownie:……….…………..………………………………………………………... złotych)
……………………….…….. PLN bez VAT
(słownie:.………………………………..…………………………………………… złotych)

2. Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Świadczeniodawcy
wskazany na fakturze VAT, po zrealizowaniu usług, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktury.
3. Do składanych faktur Świadczeniodawca będzie załączał wykaz imienny przebadanych
w danym miesiącu osób z określeniem wykonanych badań dla każdej przebadanej osoby.
4. Strony zgodnie postanawiają, że Świadczeniodawca będzie wystawiał faktury miesięcznie
za badania przeprowadzone w danym miesiącu.
5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Ceny jednostkowe za badania podane przez Świadczeniodawcę w ofercie nie ulegną
zmianie w czasie obowiązywania umowy.
7. Ceny jednostkowe za wykonane badania mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania
umowy jedynie w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług w wysokości
wynikającej z tych zmian.
8. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy
w trakcie jej trwania Świadczeniodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Ilości
podane w SWK to ilości szacunkowe, mogą one odbiegać od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.
9. Zamawiający powierza Świadczeniodawcy obowiązek przetwarzania danych osobowych
zawartych w wystawianych przez Zamawiającego skierowaniach na badania stanowiące
przedmiot umowy oraz danych osobowych, do których Świadczeniodawca uzyskał dostęp
w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy.
10. Świadczeniodawca zobowiązuje się do przetwarzania i zapewnienia skutecznej i
należytej ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie i sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Świadczeniodawca
zobowiązuje się również do niewykorzystywania powyższych danych do celów innych
niż wynikające z obowiązków umownych.
§4
CZAS TRWANIA UMOWY I KARY UMOWNE
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ……………….. r. do dnia 30.09.2019 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. Każda ze stron ma prawo z zachowaniem formy pisemnej rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień
umowy.

4. Strony zgodnie postanawiają, że rażącym naruszeniem umowy będzie w szczególności:
a) nieterminowa 3-krotna realizacja usługi,
b) podwyższenie cen jednostkowych,
c) nieterminowa 3-krotna realizacja zapłaty,
d) innego rodzaju nienależyte wykonanie usługi.
5. Świadczeniodawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, karę
w wysokości 100% ceny jednostkowej danego badania w przypadku stwierdzenia złej
jakości wykonanego badania;
b) w przypadku rozwiązania umowy z winy Świadczeniodawcy, karę w wysokości 5%
wartości niezrealizowanej części usług.
6. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie
umowy, Świadczeniodawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy
dzień zwłoki.
7. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z
art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016
poz. 1638).
8. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych stosownych ustaw.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz jej załączników dla swej ważności
wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

ŚWIADCZENIODAWCA

UMOWA
dla zadania nr 2
zawarta w Warszawie
w dniu ……………………..
pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22,
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061291, zwaną dalej
jako „Zamawiający”, reprezentowaną przez:
Karola Bielskiego – Dyrektora
a
...........................................................................................................................................................
z

siedzibą

w

.................................................

(Kod:

……………….)

,

ul.

.............................................................
NIP: …………………………., REGON: …………………………., zwanym w dalszej części
umowy „Świadczeniodawcą”
reprezentowanym przez:
............................................................... - ...............................................................
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016
poz. 1793), w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego w gazecie „Dziennik
Gazeta Prawna” i stronie internetowej www.meditrans.waw.pl w dniu 19.09.2017 r., znak:
WSPRiTS/ZP/32/17.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest objęcie przez Świadczeniodawcę profilaktyczną opieką
zdrowotną pracowników Zamawiającego oraz innych osób świadczących usługi na rzecz
Zamawiającego na podstawie odrębnych umów w zakresie:
1) udzielania świadczeń specjalisty laryngologa:
a) wykonywanie badań słuchu, zmysłu i równowagi

b) wykonywanie badań narządu głosu
c) dokonywanie oceny błędnika
d) wykonywanie innych badań zleconych przez lekarza medycyny pracy;
2) udzielanie świadczeń specjalisty okulisty:
a) ogólne badanie wzroku
b) badanie ostrości wzroku
c) badanie soczewek
d) badanie dla osób pracujących przy komputerze
e) widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie
f) wykonywanie innych badań zleconych przez lekarza medycyny pracy;
3) udzielanie świadczeń specjalisty neurologa:
a) badanie pamięci i podzielności uwagi
b) badanie cech temperamentu i osobowości
c) dokonywanie badania i oceny wytrzymałości na wysiłek i stres
d) wykonywanie innych badań zleconych przez lekarza medycyny pracy.
2. Świadczeniodawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do udzielania świadczeń
stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
§2
WARUNKI REALIZACJI
1. Świadczeniodawca wykonywać będzie badania, o których mowa w § 1 ust. 1 na podstawie
skierowań wydawanych przez lekarza medycyny pracy.
2. Osoby zgłaszające się do badań będą przez Świadczeniodawcę rejestrowane na wykazach
imiennych, które następnie zostaną dołączone do rozliczenia za wykonanie usług.
3.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań specjalistycznych
Świadczeniodawca zobowiązany jest wystawić pracownikowi skierowanie na wykonanie
tych badań.

1. Po wykonaniu badań wymienionych w § 1 ust. 1 Świadczeniodawca wystawi
odpowiednie zaświadczenie i przekaże je bezpośrednio osobie poddanej badaniom, a także
wyda stosowne orzeczenia dla kierowców zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Zamawiający może w każdym czasie dokonywać kontroli wykonanych badań.
3. Świadczeniodawca zobowiązuje się do przyjmowania osób skierowanych na badania przez
Zamawiającego:
- lekarz okulista – przynajmniej dwa razy w tygodniu;
- lekarz laryngolog – przynajmniej jeden raz w tygodniu;
- lekarz neurolog – przynajmniej jeden raz w tygodniu.
Przy czym strony zgodnie ustalają, że w przypadku braku zgłaszających się do badania
osób Świadczeniodawca zobowiązany będzie w ustalonych powyżej terminach być
gotowym do świadczenia usług.

7. Świadczeniodawca będzie wykonywał badania w (adres, nr gabinetów):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Usługodawca będzie wykonywał badania w następujących dniach i godzinach:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy w sposób i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach oraz do rejestracji skierowań na badania specjalistyczne.
10. Świadczeniodawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia wysokiej jakości usług pod względem merytorycznym i organizacyjnym,
b) poddawania się kontroli przez Zamawiającego w dowolnym czasie w zakresie
wynikającym z niniejszej umowy,
c) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.
11. Wykonywanie badań przez Świadczeniodawcę odbywać się będzie przy zastosowaniu
wyposażenia, sprzętu, aparatury i innych urządzeń spełniających wszelkie dopuszczalne
normy i atesty. Świadczeniodawca oświadcza, że wyposażenie, aparatura i inne urządzenia
wykorzystywane do badań posiadają wymagane prawem dopuszczenia do użytku.
12.Świadczeniodawca nie może wykonywać przedmiotu niniejszej umowy na podstawie
bezpośredniego zlecenia pacjenta, na koszt Zamawiającego. Wykonanie badania bez
skierowania, o którym mowa w § 2 ust. 1, odbywa się wyłącznie na ryzyko
Świadczeniodawcy i nie daje podstaw do roszczenia wobec Zamawiającego
o wynagrodzenie za wykonanie badania.
13.Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację i monitoring
umowy zgodnie z procedurą PA-5/OZ z dnia 06.06.2011 r. jest p.o. Kierownika Działu
Personalnego p. Ewa Trębacz.
14.Świadczeniodawca określa, że osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym jest:
………………….…………..…………………, tel. ………………….………………………..
fax ………..……………………………., adres e-mail: ……………………..………………. .
15. Obowiązki Zamawiającego:
a) wystawianie skierowań na badania przez lekarza medycyny pracy świadczącego usługi
dla Zamawiającego;
b) udostępnienie dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej
się do ochrony zdrowia.
16. Obowiązki Świadczeniodawcy:
a) udzielanie świadczeń w zakresie lekarzy specjalistów:
- lekarz okulista – przynajmniej dwa razy w tygodniu;
- lekarz laryngolog – przynajmniej jeden raz w tygodniu;
- lekarz neurolog – przynajmniej jeden raz w tygodniu.

b) zapewnienie wyposażenia gabinetów lekarzy w niezbędną aparaturę i sprzęt
medyczny;
c) posiadanie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
działalności zgodnie z przepisami prawa.
§3
CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:
…………………..…….…… PLN z VAT
(słownie: …………………..…………………..……………………………………... złotych)
……………………….…….. PLN bez VAT
(słownie: .………………………………..…………………………………………… złotych)
2. Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Świadczeniodawcy
wskazany na fakturze VAT, po zrealizowaniu usług, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktury.
3. Do składanych faktur Świadczeniodawca będzie załączał wykaz imienny przebadanych
w danym miesiącu osób z określeniem wykonanych badań dla każdej przebadanej osoby.
4. Strony zgodnie postanawiają, że Świadczeniodawca będzie wystawiał faktury miesięcznie
za badania przeprowadzone w danym miesiącu.
5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Ceny jednostkowe za badania podane przez Świadczeniodawcę w ofercie nie ulegną
zmianie w czasie obowiązywania umowy.
7. Ceny jednostkowe za wykonane badania mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania
umowy jedynie w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług w wysokości
wynikającej z tych zmian.
8. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy
w trakcie jej trwania Świadczeniodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Ilości
podane w SWK to ilości szacunkowe, mogą one odbiegać od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.
9. Zamawiający powierza Świadczeniodawcy obowiązek przetwarzania danych osobowych
zawartych w wystawianych przez Zamawiającego skierowaniach na badania stanowiące
przedmiot umowy oraz danych osobowych, do których Świadczeniodawca uzyskał dostęp
w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy.
10. Świadczeniodawca zobowiązuje się do przetwarzania i zapewnienia skutecznej i
należytej ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie i sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Świadczeniodawca

zobowiązuje się również do niewykorzystywania powyższych danych do celów innych
niż wynikające z obowiązków umownych.
§4
CZAS TRWANIA UMOWY I KARY UMOWNE
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia …………….… r. do dnia 30.09.2019 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. Każda ze stron ma prawo z zachowaniem formy pisemnej rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień
umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że rażącym naruszeniem umowy będzie w szczególności:
a) nieterminowa 3-krotna realizacja usługi,
b) podwyższenie cen jednostkowych,
c) nieterminowa 3-krotna realizacja zapłaty,
d) innego rodzaju nienależyte wykonanie usługi.
5. Świadczeniodawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, karę
w wysokości 100% ceny jednostkowej danego badania w przypadku stwierdzenia złej
jakości wykonanego badania;
b) w przypadku rozwiązania umowy z winy Świadczeniodawcy, karę w wysokości 5%
wartości niezrealizowanej części usług.
6. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie
umowy, Świadczeniodawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy
dzień zwłoki.
7. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54
ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638).
8. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych stosownych ustaw.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz jej załączników dla swej ważności
wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

ŚWIADCZENIODAWCA

UMOWA
dla zadania nr 3
zawarta w Warszawie
w dniu ……………………..
pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22,
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061291, zwaną dalej
jako „Zamawiający”, reprezentowaną przez:
Karola Bielskiego – Dyrektora
a
...........................................................................................................................................................
z

siedzibą

w

.................................................

(Kod:

……………….)

,

ul.

.............................................................
NIP: …………………………., REGON: …………………………., zwanym w dalszej części
umowy „Świadczeniodawcą”
reprezentowanym przez:
............................................................... - ...............................................................
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016
poz. 1793), w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego w gazecie „Dziennik
Gazeta Prawna” i stronie internetowej www.meditrans.waw.pl w dniu 19.09.2017 r., znak:
WSPRiTS/ZP/32/17.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest objęcie przez Świadczeniodawcę profilaktyczną opieką
zdrowotną pracowników Zamawiającego oraz innych osób świadczących usługi na rzecz
Zamawiającego na podstawie odrębnych umów w tym:
1) udzielanie świadczeń w zakresie specjalisty psychologa na potrzeby medycyny pracy:
a) badania psychotechniki dla kierowców ratownictwa medycznego oraz innych osób dla
których wykonanie takiego badania jest konieczne;

b) badania sprawności fizycznej i psychicznej;
c) badania sprawności sensomotorycznej w zakresie szybkiego refleksu spostrzegawczości
i zręczności rąk;
d) inne badania według przepisów dotyczących poszczególnych grup zawodowych.
2. Świadczeniodawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do udzielania świadczeń
stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
§2
WARUNKI REALIZACJI
1. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowań wydanych przez
lekarza medycyny pracy.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
a) rodzaj badania dla kierowcy
b) rodzaj badania dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.
3. Osoby zgłaszające się do badań będą rejestrowane na wykazach imiennych, które
następnie zostaną dołączone do rozliczenia za wykonane usługi.
4. Po wykonaniu badań wymienionych w § 1 ust. 1 ppkt a-d Świadczeniodawca wystawi
odpowiednie zaświadczenie na danym stanowisku i przekaże je bezpośrednio osobie
poddanej badaniom wraz z wydaniem stosownych orzeczeń i zaświadczeń.
5. Zamawiający może w każdym czasie dokonywać kontroli ilości wykonywanych badań.
6. Świadczeniodawca zobowiązuje się do przyjmowania osób skierowanych na badania przez
lekarza medycyny pracy przynajmniej raz w tygodniu.
7. Świadczeniodawca będzie wykonywał badania w (adres nr gabinetów):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Świadczeniodawca będzie wykonywał badania w następujących dniach i godzinach:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9.

Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy w sposób i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach oraz rejestracji skierowań na badania i kwitowania
wydawania pacjentowi jednego egzemplarza wyników badań z opisem.

10. Świadczeniodawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia wysokiej jakości usług pod względem merytorycznym i organizacyjnym,
b) prowadzenia dokumentacji medycznej związanej bezpośrednio z udzielanymi
świadczeniami,

c) poddania się kontroli przez Zamawiającego w dowolnym czasie w zakresie
wynikającym z niniejszej umowy,
d) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie.
11. Wykonywanie badań przez Świadczeniodawcę odbywać się będzie przy zastosowaniu
wyposażenia, sprzętu, aparatury i innych urządzeń, spełniających wszelkie dopuszczalne
normy i atesty. Świadczeniodawca oświadcza, że wyposażenie, sprzęt, aparatura i inne
urządzenia wykorzystywane do badań są sprawne i posiadają wszelkie dopuszczenia do
użytku.
12. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczalne jest zlecenie osobom trzecim
wykonywanie badań, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.
13. Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację i monitoring
umowy zgodnie z procedurą PA-5/OZ z dnia 06.06.2011 r. jest p.o. Kierownika Działu
Personalnego p. Ewa Trębacz.
14. Świadczeniodawca określa, że osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym jest:
………………….…………..…………………, tel. ………………….………………………..
fax ………..……………………………., adres e-mail: ……………………..………………. .
15. Obowiązki Świadczeniodawcy:
1) udzielanie świadczeń określonych umową, co najmniej jeden raz w tygodniu;
2) zapewnienie wyposażenia gabinetów specjalistów psychologów w sprzęt
i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń;
3) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa;
4) posiadanie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
działalności zgodnie z przepisami prawa.
§3
CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:
…………………..…….…… PLN z VAT
(słownie: …………………..…………………..……………………………………... złotych)
……………………….…….. PLN bez VAT
(słownie: .………………………………..…………………………………………… złotych)
2. Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Świadczeniodawcy
wskazany na fakturze VAT, po zrealizowaniu usług, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktury.
3. Do składanych faktur Świadczeniodawca będzie załączał wykaz imienny przebadanych
w danym miesiącu osób z określeniem wykonanych badań dla każdej przebadanej osoby.
4. Strony zgodnie postanawiają, że Świadczeniodawca będzie wystawiał faktury miesięcznie
za badania przeprowadzone w danym miesiącu.

5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Ceny jednostkowe za badania podane przez Świadczeniodawcę w ofercie nie ulegną
zmianie w czasie obowiązywania umowy.
7. Ceny jednostkowe za wykonane badania mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania
umowy jedynie w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług w wysokości
wynikającej z tych zmian.
8. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy
w trakcie jej trwania Świadczeniodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Ilości
podane w SWK to ilości szacunkowe, mogą one odbiegać od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.
9. Zamawiający powierza Świadczeniodawcy obowiązek przetwarzania danych osobowych
zawartych w wystawianych przez Zamawiającego skierowaniach na badania stanowiące
przedmiot umowy oraz danych osobowych, do których Świadczeniodawca uzyskał dostęp
w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy.
10. Świadczeniodawca zobowiązuje się do przetwarzania i zapewnienia skutecznej i
należytej ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie i sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Świadczeniodawca
zobowiązuje się również do niewykorzystywania powyższych danych do celów innych
niż wynikające z obowiązków umownych.
§4
CZAS TRWANIA UMOWY I KARY UMOWNE
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ………………….. r. do dnia
30.09.2019 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Każda ze stron ma prawo z zachowaniem formy pisemnej rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień
umowy.
4. Świadczeniodawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, karę
w wysokości 100% ceny jednostkowej w przypadku stwierdzenia złej jakości
wykonanego badania,
b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Świadczeniodawcy, zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części
umowy.

5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie
umowy, Świadczeniodawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy
dzień zwłoki.
6. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z
art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016
poz. 1638).
7. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie według przepisów ogólnych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:
a) nieterminowa 3-krotna realizacja usługi,
b) podwyższenie cen jednostkowych przez Świadczeniodawcę z naruszeniem trybu
określonego w § 3 ust. 7 niniejszej umowy,
c) innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Spory mogące wynikać z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

ŚWIADCZENIODAWCA

