
SO.8030.1.1.2019                Załącznik nr 3 do warunków konkursu ofert 
- higiena  2019 r.

UMOWA - wzór

Zawarta dnia …………………….. r. w Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z siedzibą Urzędu Gminy
w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
Franciszek Dziendziel  -  Wójt Gminy
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1
1. Po  przeprowadzeniu  konkursu  ofert  na  podstawie  art.  48  ust.  1   ustawy  z  dnia  27.08.2004  r.

o świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków publicznych  (  tekst  jednolity  Dz.  U.  
2018 r.,  poz. 1510 ze zm.) ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej
www.pawlowice.pl,  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  realizację
profilaktycznego programu zdrowotnego w przedmiocie prowadzenia higieny przedszkolnej, w zakresie
opieki zdrowotnej nad dziećmi z terenu gminy Pawłowice uczęszczającymi do publicznych  przedszkoli 
i zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Pawłowice, obejmującej w szczególności zadania
ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy z uwzględnieniem przedstawionego
w ofercie szczegółowego sposobu realizacji tych zadań. 

2. Opieką zdrowotną objęte zostaną dzieci z gminy Pawłowice uczęszczające  do publicznych  przedszkoli
i  zespołów  szkolno-przedszkolnych  na  terenie  gminy  Pawłowice  -  nie  objęte  świadczeniami
finansowanymi przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia :
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pawłowicach, ul. Szkolna 1A  - 148 dzieci
Zespół Szkolno–Przedszkolny w Pawłowicach ul. Wojska  Polskiego 3   - 136 dzieci
Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach, ul. Miarki 8  -  100 dzieci
Publiczne Przedszkole w  Warszowicach, ul. Pszczyńska 74 -  94 dzieci
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach, ul. Szkolna 7  -  35 dzieci
Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Golasowicach, ul. Nałkowskiej 2 –  32 dzieci
Łączna przewidywana liczba dzieci według stanu na dzień zawarcia umowy - 545 dzieci miesięcznie

3. Usługi będą świadczone zgodnie z Harmonogramem pracy przedstawionym w ofercie, a stanowiącym
załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

4. Termin realizacji : od  21 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. oraz 
od  02 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością i poszanowaniem praw podopiecznego,
zgodnie  z obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa,  wskazaniami  aktualnej  wiedzy
medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz
zasadami etyki zawodowej,

b) prowadzenia  dokładnej  i  systematycznej  dokumentacji  pracy  związanej  z  przedmiotem  zlecenia,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

c) umieszczenia na terenie placówki przedszkolnej, w widocznym miejscu informacji zawierającej: imię
i nazwisko  osoby  wykonującej  świadczenia  oraz  harmonogram  (dni i godziny)  wykonywania
świadczeń,

d) złożenia do dnia 28 czerwca 2019 r. i 27 grudnia 2019 r. sprawozdania za okres działalności w tym
wyników wykonanych testów przesiewowych i ujawnionych zaburzeń zdrowotnych dzieci.

2. W trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający może kontrolować świadczenie usług
przez Wykonawcę.

 § 3
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca posiada polisy ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia: ………..
3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  ciągłości  wykonywania  świadczeń  stanowiących

przedmiot niniejszej umowy.

§ 4
Dla  potrzeb  rozliczenia  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  10-tego  dnia  następnego  miesiąca
przedstawić  Zamawiającemu informację  o  liczbie  dzieci  objętych  opieką  według  stanu  na  ostatni  dzień
miesiąca rozliczeniowego – wzór informacji stanowi załącznik Nr 3 do umowy.
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§ 5
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:  …………… 

miesięcznie na jedno dziecko i nie może przekroczyć łącznej kwoty ……………...
2. W  przypadku  zwiększenia  liczby  dzieci  w  publicznych   przedszkolach   i  dzieci  do  lat  6  

w zespołach szkolno - przedszkolnych strony mogą zmienić wartość umowy aneksem.
3. Wielkość  miesięcznej  kwoty  środków  wypłacanych  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  umowy  będzie

stanowić iloczyn liczby dzieci według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który następuje rozliczenie
i stawki, o której mowa w pkt 1.

4. Wyklucza się możliwość rewaloryzacji wynagrodzenia ustalonego w pkt 1.
5. Należność  za wykonane usługi  określone w pkt  1  Wykonawca otrzyma przelewem z konta  Urzędu

Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001
w terminie 30 dni  od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonej  faktury za miesiąc poprzedni wraz
z informacją, o której mowa w § 4.

6. Fakturę  należy wystawić na adres:  Gmina Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
7. Urząd Gminy Pawłowice jest podatnikiem podatku VAT; NIP 6381642418,   REGON 276258316.

§ 6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a) Zostanie złożony wniosek o upadłość lub nastąpi rozwiązanie  Wykonawcy,
b) Wykonawca przerwał realizację usług i nie realizuje ich przez okres 1 miesiąca,
c) Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z umową lub wykonuje je nienależycie,

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Śląski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia będzie finansował opiekę pielęgniarską dzieci, o których
mowa w niniejszej umowie.

§ 7
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest Kinga Szweda.
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację niniejszej umowy jest …………………….

§ 8
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonawstwa innej osobie, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę

na piśmie.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

§ 9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej:

a) w  wysokości  10%  wartości  niniejszej  umowy,  w  razie  nienależytego  wykonania  umowy,  
w szczególności naruszenia postanowień umowy i warunków określonych w konkursie.

b) w  wysokości  10% wartości  niniejszej  umowy w przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego od
umowy  z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.   

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
4.   W sprawach spornych niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę

Zamawiającego.
§ 10

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 11
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  Zamawiającego
i Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca 
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