UMOWA nr ............/2020/SPEC
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
z zakresu usług protetycznych

zawarta w dniu ……………. w Wołominie , zwana dalej „umową”
pomiędzy:
Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie wpisanym
w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000016514, reprezentowanym przez:
Panią Dorotę Jagodzińską - Piecychna – Dyrektor
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
Panią/em………………………………..
ul…………………….

Prowadzącą/ym

zamieszkałą/ym
działalność

w
gospodarczą

…………………..,
pod

nazwą

……………………………………………….,
- numer NIP ………………………,
- numer Regon ………………………..,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą ”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o udzielanie zamówienia na
świadczenia protetyczne zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
z 2020 r., poz. 295) , ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U z 2020 r.
poz. 514 z poźn.zm.) oraz w oparciu o regulamin przeprowadzenia konkursu ofert i protokołu
konkursu.
Na podstawie następujących przepisów:
a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 295 z późn.
zm.)
b) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2019
poz.1127 z poź. zm.)
c) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (t.j. Dz. U. 2020 poz. 514 z poźn.
zm.)
d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019 poz.1145 z późn. zm.)
e) innych przepisów znajdujących zastosowanie dla podmiotów leczniczych nie będących
przedsiębiorcą strony zawierają umowę następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę, prowadzącego
protetyczną, prac protetycznych przez technika dentystycznego dla
Zamawiającego.

pracownię
pacjentów

§2
1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane
prace protetyczne zgodnie z cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
2.W cenie uwzględniono wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy
przez Wykonawcę.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy we własnej pracowni
protetycznej.
2. Wykonawca zapewnia warunki materiałowe, techniczne, sprzętowe do wykonywania
przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca ponosi
protetycznych.

odpowiedzialność

za

jakość

i

termin

wykonanych

prac

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przekazywania miesięcznego wykazu wykonanych prac protetycznych Zamawiającemu
(załącznik do faktury).
b) rzetelnego wykonywania umowy z wykorzystaniem wiedzy fachowej i umiejętności
zawodowych.
c)zachowanie w tajemnicy informacji, które powziął przy wykonywaniu umowy, w szczególności
danych dotyczących pacjentów Zamawiającego.
2. Zamawiający uprawniony jest do kontroli
a Wykonawca poddaje się kontroli Zamawiającego.

wykonywania

niniejszej

umowy,

3. Wykonawca poddaje się kontroli NFZ, jeśli taka konieczność zaistnieje.

§5
Prace protetyczne stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane na podstawie zlecenia
protetycznego wystawionego przez lekarzy stomatologów Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
wykonania
i częściowych w terminie jednego tygodnia od daty zlecenia.

protez

całkowitych

2. Czas realizacji czterech kolejnych etapów pracy protetycznej nie przekroczy czterech
tygodni, a kolejne etapy pracy protetycznej będą wykonywane w odstępie jednego
tygodnia. Przekroczenie terminu wykonania pracy protetycznej może nastąpić po uzgodnieniu z
lekarzem
wykonującym
protezę,
na
okres
nie
dłuższy
niż
kolejne
dwa
tygodnie. .
3. Wykonawca zapewnia dostęp do informacji telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 - 15.00.
4. Zlecenia

na

prace

protetyczne

winny

być

odbierane

przez

Wykonawcę

w dniu zgłoszenia telefonicznego, w poradni stomatologicznej Zamawiającego,
a wykonany etap pracy - dostarczany Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace protetyczne na okres jednego
roku.
6. W przypadku nie zaakceptowania przez pacjenta efektu
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania nowej protezy.

finalnego

protezy,

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstwa, jeżeli pracownia zostanie
zamknięta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
§7
1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Podstawę do obliczenia należnego
wykonanych prac protetycznych.

Wykonawcy

wynagrodzenia

stanowi

ilość

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
przelewem na rachunek bankowy: .............................................................. ……………w
14 dni od daty dostarczenia faktury.

terminie

4. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dnia
następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż wraz z wykazem
wykonanych prac protetycznych.
5. Za zwłokę w zapłacie Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
6. W przypadku nie dokonania zapłaty Zamawiającemu przez NFZ na skutek wadliwie
wykonanej pracy protetycznej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz
Zamawiającego, zapłaconego mu wynagrodzenia za zakwestionowaną protezę i
upoważnia Zamawiającego do potrącenia zapłaconego mu wynagrodzenia za
protezę z wynagrodzenia należnego za najbliższy okres rozliczeniowy.

§8
1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.12.2020 r do 31.12.2023 r.
2.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Każda ze stron może rozwiązać umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w
razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4. Umowa ulega rozwiązaniu: z upływem czasu, na jaki została zawarta, z dniem zakończenia
udzielania,
przez
którąkolwiek
ze
stron,
świadczeń
stanowiących przedmiot umowy.
§9
W czasie trwania mniejszej umowy, a także w okresie po Jej rozwiązaniu Wykonawca
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji służbowych i zawodowych,
związanych z realizacją umowy, a w szczególności danych osobowych pacjentów oraz
sposobu ich zabezpieczenia.
§10
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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