
Załączntknr 3
PROJEKT UMOWY OP Zl ........./2012

o wykonanie Świadczeń zdrowotnych zzakresu profilakĘki chorób nowotworowych
realizowanych poprz ez szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6' 11' 16 i 18)

dziewczynek urodzonych w 1998 roku, zameldowanych na terenie Gminy Oleśnica
(gmina wiejska)

zawarta w dniu 2012 roku w oleśnicy'

pomiędzy

Gminą oleśnica, z stedzibą w oleśnicy'

reprezentowaną przez

Wójta Gminy oleśnica - Marcina Kasinę,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Moniki Warszawskiej

Zw aną dalej " Zamawiaj ącym''

a

wpisanym do rejestru pod numerem ............

NrP "" .".... REGON.............

reprezentowaną pTzez

Zw aną dalej'' Wykonawcą''

o następującej treści:

$1.

I. Zamawiający,napodstawie arl.7 ust. 1pkt 1 ustawy zdniaL7 sierpnia})}4r. o świadczęniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze Środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164. poz.I027, ze

zm'), art.115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnta 15 kwietnia 20II r. o działalnoscilecznlczej (Dz. U. 2011,

Nr 1i2, po2.654, ze zm.) oraz w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego dnia

zleca, a Wykonawcą ptzyjmuję do rcallzacjt wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

profilaktyki chorób nowotworo!\rych realizowanych poprzez szczęprcnia profilaktyczne przeciw

wirusowi HPV (typu 6, 17,16 i 18) dziewczynek urodzonych w 1998 roku, zameldowanych na

teręnie Gminy oleśnica (gmina wiejska)' zgodnie z fotmularzem ofeńowym stanowiącym

integralną część umowy (załącznikff 1)'

2. P rzedmiot zamówie nta doty czy :

a)" przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej adresowanej do rodziców t dziewcząt;

b). wykonanie kwalifi kacyj nego badania lekarskiego przed szczepieniem;

c). zakupu szczepionki spełniającej wszystkie wymogi i normy przewtdziane prawem;

d). podanie trzech dawek szczepionki przeciwko wirusowi HPV (typu 6,i1,16,18);



e). wpis o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (ksiązeczka zdrowia, karta

szczepten);

f1. archiwizowanię danych przez okres 5 lat w siedzibie Wykonawcy świadczącego szczepienie;

g). prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach programu zdrowotnego w formie

papierowej i elektrycznej;

h). złożenie na koniec roku sprawozdaniazrca|izacjt plogramu zdrowotnego'

$2.

1. okres rozliczeniowy realizacji Świadczeń zdrowotnych określonych w $ 1 pkt 1 ustala się od dnia

podpisania umowy do dnia 30 listopada2}IZ roku.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zam|eszczenia w widocznym miejscu w placówce realizującej

umowę informacji, Że reaItzowany proglam zdrowotny jest finansowany ze środków budzetu

Gminy oleśnica.

s3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zaszczępienia 72 dziewczynek urodzonych w 1998 roku, w

sposób i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem konkursu.

2. Cena jednostkowa brutto za wykonanie cyklu szczepienta ( 3-krotne podanie szczepionki, tj.

pakiet) dla jednej dziewczynki wynosi PLN

(brutto/słownie..... . )

Cena powyŻszaza'wieramiędzy innymi kosń szczępionki, konsultacji medycznej oraz iniekcji.

3'Kwota końcowa wynagrodzenia będzie iloczynem ilości osób faktycznie zaszczepionych oraz

ceny jednostkowej brutto cyklu szczeptenia.

4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto nie moze przektoczyć planowanej na powyŻszy ceI

kwoty, tj. 45.000,00 zł.

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzentawyodrębnionej ewidencji przyjętych pacjentow.

6. Kwota wynagrodzenia za cykl szczepień dla jednej dziewczytki określona w $3 ust. 2 jest

ostateczna i nie podlega zmiarię.

s4.

1. Wykonawca jest zobowtązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-

księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającyml Z ustawy

z dnla 29 wtześnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 52, poz. 1223, z poŹn' zm.), w

spo sób umozliwiaj ący identyfi kacj ę po szcze gólnych operacj i księ gowych'



$s.
1. Płatność za wykonanie świadczenia zdrowotnego nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo

wystawionej faktury VAT lub rachunku na adres: IJrząd Gminy oleśnica, ul' 11 Listopada 24,

56_400 oleśnica, po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 2I dni od daty doręczenta faktury

VAT lub rachunku.

2" Do rozltczęnia faktury VAT/rachunku z Zamawtającym naIeŻy dołączyć szczegołową informację

z wykonania świadczenia zdrowotnego, zgodnie z zaŁączonym do umowy formularzem (zaŁącznik

do umowy).

s6.

I. Zama'wtający sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania świadczenia zdrowotnego przez

Wykonawcę. Kontrola możę byÓ przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po

jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku' o którym mowa w $ 1 ust. 2 f
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upowaznione pIZeZ Zamawiającego mogą

badac dokumenty i inne nośniki informacji' które mają lub mogą m|ęc Znaczenię dla oceny

prawidłowości wykonywania zadania, oraz Żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji

dotyczących wykonania zadania publicznego' Wykonawca na Żądanie kontrolującego jest

zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne noŚniki informacji oraz udzię|tć,

wyjaśnień i informacji w terminie określonymprzęZ kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upowaznionym przez Zamawiającego zarówno w siedzibie

Wykonawcy, jak i w miejscu rcalizacjt zadanta publicznego.

4. o wynikach kontroli, o której mowa w ust. I, Zamawiający poinformuje WykonawcQ, & w

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaŻe mu wnioski i zalecenia mające na celu ich

usunięcie.

5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuŻszym niz 14 dni od dnla otrzymania wniosków

lzalecefi, o ktorych mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tymZamawiającego.

$7.

Wykonawc a zobowiązuj e się do :

1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umozliwiający ocenę wykonania zadania pod względem

rzeczowm;

2. Stosowania przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoścl |eczntczej;

3. Poddania się kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania zadan określonych w przyjętej

ofercie.



$8.

I.Przyznane Środki finansowe określone w $ 3 ust.5, Wykonawca jest zobowtązany wykorzystać

do dnia 30 listopada 2012 roku, w którym realizowane jest świadczenie zdrowotne. Kwotę

niewykorzystaną w terminie Wykonawca jest zobowtązany zv'rócić, w terminie 15 dni od dnia

zakonczante realtzacjt świadczenia zdrowotnego' o którym mowa w $ 2 ust. 1.

2. Niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zamawtającego

numer: 59 9584 0008 2001 0000 0954 0002.

3. od niewykorzystanej kwoty zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. I, nalicza się odsetki

w wysokości określonej jak dla zaIegłości podatkowych t przekazane na rachunek bankowy

Zlecentodawcy o numerze: 59 9584 0008 2001 0000 0954 0002.

se.

1. Umowa moŻe być rozwtązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia

okolicznośct) Za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemoŹliwiają wykonywanie

umowy.

2' W ptzypadku rozwląZan|a umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych

Strony określą w protokole.

$ 10.

1. Umowa moŻe być rozwiązana przez Zamawtającego ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku:

a) wykorzystywani a udzi e lonej dotacj i niez go dnie z przeznaczeniem,

b) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy' w szczegolności zmniejszenia

zakresu rzeczow ę go realizowanego zadanią,

c) przekazante przęZ Wykonawcę części lub całości środków finansowych osobie trzeciej, mimo ze

nie przewiduje tego niniejsza umowa;

d) nieprzedłożenia przez Wykonawcę sprawozdania z wykonania zadania w terminie t na zasadach

określonych w niniejszej umowie;

e) odmowy poddania się przez Wykonawcę kontroli albo niedoprowadzenia pTZeZ Zamawla1ącego

w terminie okreŚlonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Zamawiający, rozwtązując umowę' określi kwotę środków podlegającą zwrotowi w wyniku

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 7, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak

dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazanych środków, termin jego zwrotu oraz

nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty środków podlegających

zwrotowi wraz Z odsetkami, od kwoty tej na|icza się odsetki w wysokości określonej jak dla



zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu środków,

określonych w ust. 2.

$ 11.

Wszęlkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenta składane w związku z niniejszą umową winny być

zawarte pod rygorem niewazności, w formie pisemnej, w postaci aneksu'

$ 12.

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe

w związku z r eaItzacją zadanta publiczne go.

2. W zakresie związanym Z realtzacją świadczenia zdrowotnego' w tym z gromadzeniem'

ptzetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takŻe wprowadzaniem ich do systemów

informatycznych, Wykonawca odbiera stosowne oświadczenia osób, których te dane dotyczą,

zgodnie z ustawą z dnta 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U ' z 2002 r'

Nr 101 , poz. 926, zpózn. zm.).

s 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnla 15 kwietnia

20II r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011 Nr llZ,poz' 654, zę zm.) oraz przepisy Kodeksu

cywilnego.

s 14.

Ewentualnę Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy właściwe

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawtającego.

s ls.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplaruach, dwa dla Zamawtającego i jeden

dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca



ZaŁączn|k do umowy

Informacja z wykonania świadczenia zdrowotnego pn.

''Profilaktyka raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na terenie

Gminy Oleśnica (gmina wiejska)o'

Umowa nr ............

L.p. mresrąc
Imię i nazwisko

osoby szczepionej
data

urodzenia
adres

zameldowania
badanie

lekarskie

dawki szczepionki
Il data
II/d,ata
IIUdata

D okument acj a doty cząca

realtzacji programu znajduje się na terenie placówki:

podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej
przez Wykonawc ę oraz pieczęć, Zakładu

oleśnica' dnia..


