Umowa DZ-2501/2900/
Zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku pod numerem 0000118357,
 ………………………………………….
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
a:
………………………………………………….
zwany dalej w umowie „Wykonawcą ” .
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DZ-2501/2900/431/12, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa
następującej treści:

1.
2.

3.
4.

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy są usługi medyczne dla pracowników Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania oraz utrzymywania stanu gotowości do
udzielania świadczeń zdrowotnych pracownikom Zamawiającego w szczególności
poprzez:
1) sprawowanie opieki medycznej przez lekarzy pierwszego kontaktu od poniedziałku
do piątku w dni robocze ok. 1 godz. dziennie, od godz. 8.00 do 9.00 z zastrzeżeniem,
że wszyscy zgłoszeni pacjenci zostaną w tym dniu przyjęci opieki pielęgniarskiej 2
godz. dziennie w dniach od pn do pt. w dni robocze w godz. 7.30-9.30 oraz
sprawowania opieki medycznej przez lekarzy innych specjalności wg grafika lekarzy
specjalistów obowiązującego u Wykonawcy. Wykaz poradni specjalistycznych, w
których świadczone będą usługi przez lekarzy innych specjalności stanowi załącznik
nr …...
Ilość wizyt u lekarzy specjalistów przypadających na jednego pracownika
zamawiającego objętych niniejszą umową wynosi …….w okresie 12 miesięcy.
2) wykonywanie ze zniżką …. % badań diagnostycznych i laboratoryjnych dostępnych
w siedzibie wykonawcy na zlecenie lekarzy Wykonawcy w ramach porad i
konsultacji u lekarzy Wykonawcy wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia
pkt. 1 ppkt. 7. Zakres badań diagnostycznych i laboratoryjnych stanowi zał. nr ….. do
niniejszej umowy.
Szczegółowy zakres umowy określa opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia stanowiący załącznik nr …..
Po 12 miesiącach obowiązywania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
dane statystyczne dot. ilości wizyt u specjalistów – ogólną liczbę wizyt w tym okresie.

§ 2 Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych
1. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą
wykonywane:
1) w gabinecie PIWet-PIB przez:

a) lekarza pierwszego kontaktu - od poniedziałku do piątku przez ok. 1
godzinę dziennie, między 8.00 a 9.00 / zostaną przyjęci wszyscy
pacjenci, zarejestrowani w danym dniu/;
b) pielęgniarkę - od poniedziałku do piątku przez 2 godziny dziennie,
między 7.30 a 9.30.
2) pozostałe świadczenia zdrowotne będą wykonywane w siedzibie
Wykonawcy w Puławach…………………………………………...
§ 3 Zasady przyjęć
1. Do lekarzy pracownicy zgłaszają się bez skierowania za okazaniem identyfikatora
PIWet-PIB. Wizyta u lekarza specjalisty będzie wyznaczona w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zgłoszenia z wyjątkiem specjalistów przyjmujących rzadziej niż 1
raz w tygodniu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do comiesięcznej aktualizacji listy pracowników
zatrudnionych w PIWet-PIB wraz z numerami PESEL.
§ 4 Wynagrodzenie wykonawcy
1. Zamawiający zapłaci za świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……… zł. za jeden miesiąc za jednego
pracownika .
2. Wynagrodzenie miesięczne za przedmiot umowy będzie płacone na podstawie faktur
wykonawcy wystawianych z góry do 5-go dnia każdego miesiąca.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności na konto wykonawcy podane na
fakturze w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury pod rygorem obciążenia karą
za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
§ 5 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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