Załącznik Nr 2
do Ogłoszenia konkursu ofert

Umowa Nr WES.8010…..2022
na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień
ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
zawarta w dniu …………………. 2022 r., pomiędzy:
Gminą Miejska Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, NIP: 615-17-94-018,
reprezentowaną przez Pana Rafała Gronicza – Burmistrza Miasta, z upoważnienia którego
działa Pan Radosław Baranowski- Zastępca Burmistrza Miasta, zwaną dalej Zlecającym,
a
………………………………………………………………… z siedzibą ……………………
………………………….., NIP: ……………………., zwanym dalej Realizatorem.
Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1285 ze zm.), w wyniku rozstrzygniętego w dniu ………………………. konkursu ofert
na wybór realizatora w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program
szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”,
strony niniejszej Umowy ustalają, co następuje:
§1
1. Realizator zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do udzielania świadczeń
zdrowotnych dla mieszkańców miasta Zgorzelec realizowanych w ramach
„Profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców
Zgorzelca powyżej 65 roku życia”, finansowanego ze środków finansowych Gminy
Miejskiej Zgorzelec, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie Umowy, Realizator wykonywać będzie
przez personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Realizator zobowiązany jest do
dołożenia należytej staranności przy wyborze osób, które w jego imieniu będą udzielać
świadczeń zdrowotnych, objętych przedmiotem Umowy.
3. Realizator oświadcza, że wszystkie pomieszczenia, w których będzie udzielał świadczeń
zdrowotnych spełniają wymagania sanitarno – epidemiologiczne, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
§2
Realizator zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia kampanii informacyjnej o programie bezpłatnych szczepień, w
szczególności podanie do publicznej wiadomości informacji o sposobie rejestracji

osób do szczepień, miejscach, dniach i godzinach wykonywania szczepień oraz o
kryteriach kwalifikujących do udziału w programie,
2) przeprowadzenia spotkań edukacyjnych na temat zagrożeń dla zdrowia i życia
wynikających z zakażeń grypowych, sposobów postępowania w przypadku zakażenia
grypą, na temat szczepień przeciwko grypie i ich celowości oraz propagujących
prawidłowe zachowania, takie jak przestrzeganie zasad higieny i unikanie
potencjalnych miejsc rozprzestrzeniania się choroby,
3) pozyskania od uczestników pisemnej zgody na udzielenie świadczenia, której wzór
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,
4) przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia (przed
szczepieniem),
5) wykonania szczepienia (1 dawka) osobom zakwalifikowanym do programu oraz
poinformowania uczestników programu o możliwości wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych i sposobie postępowania w sytuacji ich wystąpienia,
6) zutylizowania zużytych materiałów i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
7) zapewnienia wszystkich wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania szczepień,
8) dokonania stosownych wpisów w dokumentacji medycznej potwierdzających
wykonanie szczepienia,
9) przeprowadzenia badania ankietowego oceniającego przeprowadzone działania
edukacyjne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy,
10) złożenia w terminie do dnia 15 marca 2023 r. sprawozdania merytorycznofinansowego z realizacji programu, uwzgledniającego m.in. wyniki monitorowania i
ewaluacji programu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy,
11) szczepienia zgodnie z kolejnością zgłoszeń pacjentów, bez względu na podmiot
leczniczy, do którego zapisana jest osoba w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
12) w przypadku publicznego prezentowania danych uzyskanych w wyniku realizacji
programu, każdorazowego zamieszczenia informacji, że program był finansowany ze
środków Gminy Miejskiej Zgorzelec,
13) prowadzenia stosownej dokumentacji medycznej, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
14) prowadzenia stosownej sprawozdawczości z zakresu statystyki publicznej, zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
15) zapewnienia wysokiej jakości wszystkich udzielanych świadczeń zdrowotnych
objętych programem,
16) na wniosek Zlecającego przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietna 2023 r. m.in.
danych statystycznych dotyczących populacji objętej programem.
§3
Umowa realizowana będzie w okresie od dnia 01 września 2022 r. do dnia 31 grudnia
2022 r.
§4
1. Za realizację programu Realizator otrzyma środki finansowe do kwoty ……………… zł
brutto (słownie: …………………………………………………).
2. Zastrzega się, że cena jednostkowa świadczenia zdrowotnego podana przez Realizatora w
ofercie realizacji programu, tj. ………… zł brutto, nie ulegnie zmianie w okresie
obowiązywania Umowy.
3. Liczba osób objętych programem szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców
Zgorzelca powyżej 65 roku życia nie przekroczy …………… osób.

§5
1. Wynagrodzenie Realizatora naliczane będzie za rzeczywistą liczbę wykonanych szczepień
w ramach programu. Kwota wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn liczby osób, u których
wykonano szczepienie w ramach programu oraz ceny jednostkowej wykonania
szczepienia, o której mowa w §4 ust. 2.
2. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Realizatora wypłacone zostanie po zakończeniu
realizacji umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej przez
Realizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy. Wynagrodzenie zostanie
wypłacone na rachunek bankowy o numerze ……………………………………………..,
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. W przypadku jeżeli z informacji zawartych w złożonym sprawozdaniu, o którym mowa w
§2 pkt 10 wynikać będzie, że kwota należna Realizatorowi za realizację programu,
obliczona zgodnie z ust. 1, różni się od kwoty wskazanej w fakturze VAT, o której mowa
w ust. 2, Realizator zobowiązany będzie do wystawienia korekty faktury VAT na
prawidłową kwotę, z zastrzeżeniem §4 ust. 1.

1.
2.

3.
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§6
Realizator oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Realizator oświadcza, że w przypadku, gdy termin obowiązywania polisy, o której mowa
w ust.1 jest krótszy niż termin obowiązywania umowy przedłuży okres ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, co najmniej do końca obowiązywania umowy.
Za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy odpowiedzialność ponosi Realizator.
Realizator nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym podmiotom.

§7
1. Realizator zobowiązany jest do poddania się kontroli sposobu realizacji Umowy, przez
cały okres jej trwania, prowadzonej przez przedstawicieli Zlecającego, w szczególności w
zakresie dostępności, terminowości i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w
ramach programu oraz organizacji ich udzielania.
2. Realizator zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania wszelkich zaleceń
pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 1, wydanych w formie
pisemnej.
3. W razie niewykonania lub wykonania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, z
przyczyn leżących po stronie Realizatora, zobowiązany on będzie do zapłacenia
Zlecającemu kar umownych w następującej wysokości:
1) 10% kwoty wynagrodzenia wynikającego z Umowy, za każde stwierdzone naruszenie,
w przypadku:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające
stosownych kwalifikacji i uprawnień do ich udzielania w określonym zakresie lub
w określonej dziedzinie medycyny;
b) nieudzielania świadczeń zdrowotnych w czasie i miejscu ustalonym w ofercie, o
której mowa w §1 ust. 1;
c) obciążania pacjentów kosztami świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem
Umowy lub kosztami produktów leczniczych i wyrobów medycznych, służących
do ich udzielenia;
d) niezrealizowania zaleceń pokontrolnych lub udaremniania kontroli realizacji
Umowy;
e) pobierania nienależnych opłat od Zlecającego za świadczenia zdrowotne objęte
przedmiotem Umowy;

f) nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych objętych
przedmiotem Umowy;
g) przedstawienia przez Realizatora danych dotyczących zrealizowanych świadczeń
zdrowotnych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Zlecający
dokonał płatności nienależnych środków finansowych;
2) 5% kwoty wynagrodzenia wynikającego z Umowy, za każde stwierdzone naruszenie,
w przypadku:
a) niepodania do wiadomości Zlecającego zmian w zasadach organizacji udzielania
świadczeń zdrowotnych, objętych przedmiotem Umowy;
b) udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób i w warunkach nie odpowiadających
wymogom określonym w Umowie.
4. Zlecający może rozwiązać Umowę za 14-dniowym okresem wypowiedzenia w
przypadku:
1) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w jej realizacji, stwierdzonych na podstawie
wyników kontroli, o której mowa w ust. 1,
2) zaistnienia możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem
niniejszej umowy w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych.
5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 4
pkt 1 lub pkt 2, Realizatorowi przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za
świadczenia faktycznie udzielone do dnia otrzymania wypowiedzenia.
6. Realizator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§8
W przypadku zaistnienia szkody, której wysokość przekracza karę umowną, Zlecający będzie
mógł żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
§9
Zlecający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zachowania
terminu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia jej istotnych
postanowień przez Realizatora, a w szczególności:
1) stwierdzenia wykazywania w stosownej sprawozdawczości świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w ramach innych programów zdrowotnych
lub w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu
Zdrowia;
2) stwierdzenia w trakcie kontroli braku umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, o której mowa w §6 ust. 1 Umowy.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) wraz z
przepisami wykonawczymi oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
§11
Wszystkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu do Umowy.

§12
Wszelkie sprawy sporne powstałe na podstawie realizacji Umowy, rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Zlecającego.
§13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zlecającego i jeden
dla Realizatora.

Realizator:
…………………………………….

Zlecający:
……………………………………

