
Załącznik nr 2 do og ł oszenia 
Ramowy projekt umowy 

UMOWA nr .............. 

zawarta w dniu 	 2021 roku w Świdwinie pomiędzy Gminą  Miejską  Świdwin z siedzibą  
w Swidwinie „ Plac Konstytucji 3 Maja 1 „ reprezentowaną  przez Burmistrza Miasta Świdwin Pana 
Piotra Felińskiego, zwaną  dalej „Zamawiającym" 
a 	 „ z siedzibą  w 	 „ ul. 	 „ NIP 	 
reprezentowanym przez 	 zwanym dalej „Wykonawcą" o następującej treści: 

*1. 

1. Zamawiający na podstawie art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), 
w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
gwarantowanych świadczeń  zdrowotnych w zakresie określonym w złożonej ofercie w dniu 
	 2021r. 

2. Przedmiotem umowy jest udzielanie mieszkańcom Świdwina gwarantowanych świadczeń  
zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia poza kontraktem 
z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2021 roku, zwanych dalej świadczeniami zdrowotnymi: 

1) 	 w wymiarze .... godzin, 

2) 	 w wymiarze .... godzin, 

3) 	 w wymiarze .... godzin, 

4) 	 w wymiarze .... godzin. 

3. Liczba osób, u których zostaną  wykonane świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. I 
uzależniona jest od liczby zgłoszonych pacjentów. 

4. W przypadku braku zapotrzebowania na poszczególne świadczenia zdrowotne dopuszcza się  
możliwość  przesunięć  liczby świadczeń  pomiędzy poszczególnymi ich rodzajami, w ramach 
kwoty, o której mowa w 6, w oparciu o zawarty aneks do niniejszej umowy. 

3. 	Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wykonania przedmiotu umowy z należytą  starannością  i poszanowaniem praw pacjenta, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wskazaniami aktualnej 
wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz zasadami etyki zawodowej, 
zapewnienia personelu posiadającego kwalifikacje odpowiednie do wykonania umowy; 

2) przestrzegania: 

a) przepisów określających prawa i obowiązki pacjentów; 

b) standardów udzielania świadczeń  zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prowadzenia sprawozdawczości 

statystycznej na zasadach określonych przepisami prawa oraz innej dokumentacji 

potwierdzającej realizację  umowy w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli; 

d) przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE 

(1)z.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

*2. 

Termin wykonania zadania ustała się  od dnia 	 2021 roku do dnia ... 	 2021 roku. 

*3. 

1. Świadczenia zdrowotne będą  udzielane w 	  

2. Informacje o udzielaniu świadczeń  zdrowotnych obejmujących zakres i sposób udzielania 
świadczeń  zdrowotnych, dni i godzin w jakich świadczenia są  udzielane, zasad wpisu na listę  
osób objętych świadczeniami, sposobu rejestracji zostanie podana do publicznej wiadomości 
w następujący sposób: 	  

*4. 

1. Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca sporządzi harmonogram udzielania 
świadczeń  zdrowotnych, o których mowa w * 1 ust. 1. 

2. Harmonogram powinien określać  rodzaj świadczenia zdrowotnego z uwzględnieniem 
ilości godzin planowanych do realizacji w danym miesiącu. 

3. Zmiana harmonogramu w trakcie trwania umowy wymaga akceptacji Burmistrza Miasta 

Świdwin natomiast nie powoduje zmiany umowy w formie aneksu. 
4. Niedopuszczalna jest zmiana harmonogramu w trybie określonym w ust.3., gdyby miało to 

zmienić  warunki finansowe umowy. 

*5. 
1. Wykonawca oświadcza, że osoby udzielające świadczeń  zdrowotnych w ramach niniejszej 

umowy posiadają  odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
2. O każdej zmianie w imiennym wykazie osób udzielających świadczeń  zdrowotnych 

zamieszczonych w ofercie, Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego w terminie do 
7 dni od daty dokonania tych zmian. Wykonawca zobowiązuje się, że ewentualne zmiany 
osób udzielających świadczeń  zdrowotnych nie spowodują  zmniejszenia liczby i obniżenia 
kwalifikacji zawodowych personelu, zagwarantowanych w złożonej ofercie. 

3. Wykonawca ma obowiązek udzielania świadczeń  zdrowotnych z należytą  starannością, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej z respektowaniem praw pacjenta. 

*6. 

Z tytułu przedmiotu umowy określonego w 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
brutto w łącznej wysokości do kwoty 	 zł  (słownie: 	) według stawek 
określonych w ofercie. 

*7. 

1. Strony uzgadniają, że rozliczenie udzielonych świadczeń  zdrowotnych będzie 
następowało na podstawie faktur częściowych w okresach miesięcznych. 

2. Wynagrodzenie za dany okres miesięczny obliczane jest jako suma iloczynu stawek 
wymienionych w ofercie i liczby godzin poszczególnych świadczeń  udzielonych w 
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tym okresie. 

3. Podstawę  do przekazania środków stanowić  będzie prawidłowo sporządzona faktura 
VAT wystawiona przez Wykonawcę  w terminie do 10 dnia każdego następnego 
miesiąca. 

4. Wraz z fakturą  VAT Wykonawca przedkłada sprawozdanie sporządzone według wzoru 
określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się  do zapłaty faktur w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę  faktury wraz ze sprawozdaniem miesięcznym, na 
konto wskazane przez Wykonawcę. 

8. 

Wykonawca zobowiązuje się  do: 

1) Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej 
otrzymanych środków oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2019r. poz. 

351 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację  poszczególnych operacji księgowych. 

2) Przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej 

z realizacją  zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po 

roku, w którym Wykonawca realizował  zadanie publiczne. 

3) Opisywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją  zadania, dotyczącej 

zarówno środków finansowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy 

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 

4) Prowadzenia odrębnej dokumentacji świadczeń  udzielanych w ramach niniejszej umowy. 

5) Prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

6) Prowadzenia sprawozdawczości finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

7) Podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących: 

a. Zakresu i sposobu udzielania świadczeń, 

b. Dni i godzin w jakich świadczenia są  udzielane, 

c. Zasad wpisu na listę  osób objętych świadczeniami, 

d. Sposobu rejestracji. 

8) Wskazana w prowadzonej działalności informacyjnej oraz we wszelkich opracowaniach 

i publikacjach, że świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy są  finansowane 

przez miasto Świdwin w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

9.  

Wykonawca nie może uwzględniać  świadczeń  realizowanych w ramach niniejszej umowy 

w rozliczeniach z innymi podmiotami, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

10.  

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonywania niniejszej umowy obowiązującą  
formą  odszkodowania będą  kary umowne: 

3 



a) Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić  Zamawiającemu karę  umowną  z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznej 

wysokości kwoty określonej w 6. 

b) Zamawiający zobowiązuje się  zapłacić  Wykonawcy karę  umowną  w wysokości 10% 

łącznej wysokości kwoty określonej w 6. w razie odstąpienia przez Zamawiającego 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność  ponosi Zamawiający. 

2. Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą  być  potrącane Wykonawcy z należności za 

wykonane usługi w ramach realizacji niniejszej umowy. 

11. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy w każdym czasie przy udziale Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się  do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów, 

udzielania informacji i okazania pomocy upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego podczas prowadzonej kontroli. 

3. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości strony dokonują  ustaleń  w zakresie ich 

przyczyn, możliwości wyeliminowania oraz sposobów zapobiegania im w przyszłości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania wszelkich zaleceń  pokontrolnych, pod 

rygorem, o którym mowa w § 12. 

12. 

1. Umowa może być  rozwiązana przez każdą  ze stron z jednomiesięcznym wypowiedzeniem, 

dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego z powodu: 

1) Wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację  niniejszej umowy, za które 

strony nie ponoszą  odpowiedzialności, 

2) Naruszenia istotnych postanowień  niniejszej umowy, w szczególności: 

a) Odmowy poddania się  kontroli przez Wykonawcę, 

b) Nie doprowadzenia przez Wykonawcę  do usunięcia nieprawidłowości 
stwierdzonych w czasie kontroli, 

c) Naruszenia przez Wykonawcę  postanowień  8. Umowy, 

d) Niewypłacania lub nieterminowego wypłacania należności przez Zamawiającego. 

2. W przypadku określonym w ust. 1. pkt 2) wypowiedzenie umowy powinno być  dokonane 
po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia uchybień  w terminie nie dłuższym niż  7 
dni, skierowanym do strony z winy której wystąpiły uchybienia. Wypowiedzenie staje się  
skuteczne w razie nieusunięcia uchybień  w określonym terminie. 

13. 

1. Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie do 10 dni od dnia stwierdzenia 

następujących okoliczności: 

1) Stwierdzenia braku wymaganych kwalifikacji, o których mowa w §5 ust. I i ust.2 
u osób udzielających świadczeń  zdrowotnych 

2) Utraty przez Wykonawcę  uprawnień  koniecznych do udzielania świadczeń  
zdrowotnych. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1. Zamawiającemu 
przysługuje kara umowna, o której mowa w *10 ust.1 lit.a. 

*14. 

Do wzajemnych kontaktów strony ustalają: 
1. Po stronie Zamawiającego: Katarzyna Szalkiewicz-Tworek. 

2. Po stronie Wykonawcy: 	 

*15. 
1. Wykonawca nie może przenieść  na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy bez uzyskania zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 

16. 

Strony będą  dążyć  do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z realizacją  umowy na drodze 
polubownej. W razie gdyby polubowne rozwiązanie sporu okazało się  niemożliwe zostanie on 
poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§17. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

* 18. 

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: 	 WYKONAWCA: 
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