PROJEKT UMOWY
Załącznik nr 5
do Szczegółowych warunków
konkursu ofert

UMOWA Nr …… LIC/PROF /2018
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
zawarta w dniu ……………………… r. w Koszalinie pomiędzy:
1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2,
75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych oraz Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439; akta rejestrowe przechowywane są
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym
przez Elżbietę Czeszewską – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym
zamówienia,
a
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………., zwaną/ym dalej Przyjmującym zamówienie,
o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego Konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotne nr postępowania 1/2018 przez lekarzy i psychologów dla potrzeb Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie stosownie do przepisów art. 26
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ustawy o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2016.1638 ze
zm.) zawarto umowę o następującej treści:
§1
Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania
świadczeń zdrowotnych usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Udzielającego
zamówienie odpłatnej działalności leczniczej, tj. przeprowadzenia specjalistycznych badań
psychiatrycznych/psychologicznych:
a) osobom ubiegającym się o pozwolenie na posiadanie broni palnej, wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis
posługujących się bronią palną w oparciu o wnioski złożone Udzielającemu zamówienia
jako jednostki uprawnionej do przeprowadzenia powyższych badań,
b) osobom objętym profilaktyczną opieką zdrowotną przez Udzielającego zamówienia
w oparciu o umowy z zakresu medycyny pracy na podstawie skierowania lub karty
obiegowej wystawionej przez lekarza Poradni Badań Profilaktycznych Udzielającego
zamówienia.
§2
Zakres badań i tryb ich przeprowadzenia następował będzie zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§3
1. Za każde wykonane badanie objęte niniejszą umową Udzielający zamówienia zapłaci
Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie:
a) za badanie określone w § 1 pkt a) w wysokości …………………. zł. za 1 badanie,
b) za badanie określone w § 1 pkt b) w wysokości ……………. …….zł. za 1 badanie.

2.

Stawka za wykonanie jednego badania, określonego w § 1 pkt a) i b) została ustalona zgodnie
z ofertą Przyjmującego zamówienie z dnia ……………….., stanowiącą integralną część umowy.
3. Za okres rozliczeniowy uważa się okres 1 miesiąca kalendarzowego.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do złożenia faktury (rachunku) za wykonane
usługi zdrowotne do 10-go dnia następnego miesiąca za m-c poprzedni wraz z wykazem
przeprowadzonych badań zawierającym imię i nazwisko, pesel oraz nazwę pracodawcy,
a w przypadku płatności dokonywanych przez usługobiorców gotówką w kasie
Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dołączyć wykaz
z numerami z kwitariusza przychodowego lub nr KP.
5. Udzielający zamówienia będzie dokonywał zapłaty co miesiąc z dołu w terminie do
25-go następnego miesiąca za miesiąc ubiegły na podane przez Przyjmującego
zamówienie konto bankowe.
6. Zwłoka w złożeniu faktury (rachunku) powoduje przesunięcie terminu płatności, o którym
mowa w ust. 4, o ilość dni opóźnienia w jej złożeniu.
7. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego
Udzielającego zamówienia.
8. Przyjmujący Zamówienie nie może w ramach przedmiotu umowy pobierać na własną rzecz
żadnych dodatkowych opłat od pacjentów, ich rodzin lub opiekunów prawnych.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………………….. do …………………………
§5
Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia
dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie następuje w formie
pisemnej.
§6
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony zdrowia.
§7
Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie
nie osiągnięcia porozumienia przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Udzielającego
zamówienia.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
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