UMOWA NR ……………………..
na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy
zawarta dnia 01 marca 2021 r. pomiędzy:
Skarb Państwa - Zakład Karny w Głubczycach ; 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 3
Reprezentowanym przez Dyrektora – kpt. Romana Pawluś
Zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienie” a
Panem/Panią
zamieszkałą/siedzibą w……………………………….
posiadającym prawo wykonywania zawodu nr …………. wydane przez Okręgową

Izbę Lekarską

……………….
oraz specjalizację /jeżeli dotyczy/ z zakresu: ………………………., posiadająca zaświadczenie nr ………. o
dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, wydane przez
……………………………………,
zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie”, który prowadzi działalność gospodarczą
Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowią:
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 711 ze zm.)
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1286 ze późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu
organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U.2016, poz. 2231).
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu
organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. 2016, poz. 2290).
5. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021r., poz. 1740 z późn. zm.).
§1
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się na zlecenie Udzielającego zamówienie do udzielenia na rzecz
osób uprawnionych do świadczeń w postaci wykonywania badań profilaktycznych oraz wykonywania
swoich obowiązków w n/w zakresie:
a. prowadzenie właściwej dokumentacji medycznej,
b. wydawanie orzeczeń lekarskich, opinii i zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c. udzielanie pisemnych wyjaśnień w przypadku skarg osadzonych lub w sprawach sądowych
dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych;
d. wykonywanie innych czynności wynikających z warunków niniejszej umowy
2. Przez osoby objęte badaniami profilaktycznymi na potrzeby umowy należy rozumieć osoby tymczasowo
aresztowane, osoby skazane prawomocnymi wyrokami i ukarane.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej, zawodowej oraz
przepisów o ochronie danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz ustawy o ochronie danych
osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U., poz. 1000 ze zm.) i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742).

§2
Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Przyjmującego zamówienie w lokalu na terenie jednostki –
Zakładu Karnego w Głubczycach
§3
1. Udzielający zamówienie zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Przyjmującemu zamówienie lokale
na terenie jednostki oraz wyposażenie lokalu niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykorzystania lokalu i sprzętu, o którym mowa w ust. 1
wyłącznie do wykonywania świadczeń wynikających z postanowień niniejszej umowy i ich zwrotu w
stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie usprawiedliwione okolicznościami.
§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia w sposób czytelny dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej oraz
udostępnianie jej uprawnionym organom i osobom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stosowania obowiązujących przepisów w zakresie wydawania orzeczeń, w tym skierowań,
opinii i zaświadczeń.
3. Poddania się kontroli przez Udzielającego zamówienie w zakresie wykonywania umowy,
a w szczególności:
- zakresu i sposobu udzielania świadczeń
- jakości świadczeń
- prowadzonej dokumentacji
- przestrzegania przepisów bhp, p.poż.
- dokonywanie rozliczeń ustalających należności za udzielone świadczenia
4. Zasady i warunki kontroli świadczeń udzielanych przez Przyjmującego zamówienie pod względem
merytorycznym określają stosowne przepisy.
5. Przyjmujący zamówienie prowadzi dokładną, systematyczna dokumentację medyczną i
sprawozdawczość statystyczną na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz inną
dokumentację wynikającą z organizacji pracy w zakładach opieki zdrowotnej aresztów śledczych i
zakładów karnych. Dokumentacja medyczna, sprawozdawczość statystyczna stanowić będzie dla
udzielającego zamówienie informację o zakresie i sposobie realizacji Umowy.
§5
Przy udzielaniu świadczeń Przyjmujący zamówienie może korzystać z pomocy personelu zatrudnionego
w Zakładzie Karnym w Głubczycach
§6
1. Przyjmujący zamówienie przedstawia rachunek dotyczący udzielonych świadczeń, określonych
w § 1 niniejszej umowy w sekretariacie Udzielającego zamówienia .
2. Rachunek, o którym mowa w ust. 1 podlega sprawdzeniu przez osobę z działu finansowego,
upoważnioną przez Udzielającego zamówienie.
§7
Przyjmujący zamówienie otrzymuje należność z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy
w wysokości ………….. zł (00/100) za jedno badanie profilaktyczne.
§8
1. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek złożenia rachunku Udzielającego zamówienia, do trzeciego
dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego lub następującego po nim najbliższego dnia
roboczego jeśli jest to dzień wolny od pracy.

2. Wypłata należności za zrealizowane zamówienie wymienione w § 1 ust. 1 następuje w terminie do
15 dnia każdego miesiąca po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem terminowego
złożenia rachunku.
3. Każdy dzień złożenia rachunku po terminie określonym w § 8 ust. 2, wydłuża odpowiednio dzień
wypłaty należności.
4. Za dokonanie wypłaty uważa się datę przelewu na konto Przyjmującego zamówienie.
5. Okresem rozrachunkowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
§9
Wynagrodzenie, o których mowa w § 7 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego
zamówienie względem Przyjmującego zamówienie, który we własnym zakresie rozlicza się ze zobowiązań
finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
§ 10
1/ Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie objętym niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy
złotych 00/100).
2/ Przyjmujący zamówienie samodzielnie wybiera firmę ubezpieczeniową.
3/ Przyjmujący zamówienie przedkłada polisę ubezpieczeniową na wezwanie Udzielającego zamówienie
nie później niż 7-dni od otrzymania takiego wniosku.
§ 11
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania zleconych usług wykorzystując
wiedzę i umiejętności oraz postęp w tym zakresie.
§ 12
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
§ 13
Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzonej przez kierownika ZOZ,
Naczelnego lekarza i Udzielającego zamówienie oraz osoby przez niego upoważnione w zakresie
wykonywania warunków niniejszej umowy, a w szczególności kontroli jakości udzielanych świadczeń.
§ 14
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia.
2. Wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia
w przypadku:
a) gdy druga strona rażąco narusza postanowienia umowy,
b) gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają
dalsze wykonanie umowy lub zajdą zmiany systemowe w służbie zdrowia lub służbie więziennej,
które to uniemożliwiają.
c) bez zachowania okresu wypowiedzenia – w wypadku naruszenia obowiązku zachowania
tajemnicy.
3. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.
§ 15
Po ustaniu obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rozliczenia się z
wszelkiego sprzętu i dokumentacji należącej do Udzielającego zamówienie, w terminie do 7 dni od daty
ustania umowy.

§ 16
W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy,
Przyjmujący zamówienie zapewnia zastępstwo przez innego lekarza uprawnionego do udzielania
świadczeń lekarskich na swój koszt i odpowiedzialność po uzyskaniu akceptacji Udzielającego zamówienia
§ 17
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń ponosi Przyjmujący zamówienie.
§ 18
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy warunków realizacji niniejszej
umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku z umową.
2. Naruszenie w/w obowiązku spowoduje odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie za
wyrządzone szkody Udzielającemu zamówienie wg zasad określonych w kodeksie cywilnym, a
ponadto daje prawo Udzielającemu zamówienie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
§ 19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim
uzgodnieniu przez strony.
§ 20
Przyjmujący zamówienie zachowa w tajemnicy wszystkie informacje o Udzielającym zamówienie jakie
uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
wymienione na wstępie umowy.
§ 22
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zakładu Karnego w Głubczycach,
jeden dla Przyjmującego zamówienie

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE

………………………………………

……………………………………

