UMOWA

w dniu …………………….. r. w Poznaniu pomiędzy:
Przychodnią Lekarską „Edictum” Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 31,
60-835 Poznań zarejestrowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 30-01017
posiadającą Regon 634178483, NIP 781-16-92-610
reprezentowaną przez
Dr n. med. Marię Marcinkowską – Pełnomocnika Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą
a

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
reprezentowaną przez ...................................................................................................................
zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez ........................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
usług w zakresie konsultacji lekarskiej i zaszczepienia mieszkańców z Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Poznania szczepionką przeciwko grypie VAXIGRIP TETRA.
a) Świadczenia zdrowotne będą udzielane w okresie realizacji Projektu tj. w latach
2019-2021;
b) Świadczeniami zdrowotnymi objęte będą osoby z grup ryzyka, głównie osoby
w wieku od 50 do 64 lat;
c) Szczepienia będą mogły być także oferowane osobom w wieku od 24 do 50 lat,
wykonującym zawód zwiększający ryzyko zakażenia grypą (np. nauczyciele,
pracownicy handlu, pracownicy służby zdrowia, urzędnicy i inne osoby
kontaktujące się w pracy z dużą liczbą osób);
d) Świadczenia zdrowotne będą udzielane tylko osobom zamieszkującym lub
pracującym w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, który obejmuje
Miasto Poznań oraz gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska,
Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły,
Śrem i Tarnowo Podgórne;

e) Uczestnikom projektu (pacjentom) należy zapewnić możliwość korzystania ze
świadczeń zdrowotnych również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz
w soboty.
2. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Przychodnią EDICTUM
Sp. z o.o. w zakresie sprawnego przeprowadzenia akcji szczepień oraz prowadzenia
dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego i zgodnego z wytycznymi Zleceniodawcy
prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do rozliczeń miedzy Zleceniodawcą a
Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
4. Błędnie lub niedokładnie uzupełniona przez Zleceniobiorcę dokumentacja stanowiąca
podstawę do rozliczeń uniemożliwi zapłatę za wykonana usługę
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do weryfikacji każdego uczestnika Projektu na
podstawie numeru pesel.
6. Każdy beneficjent ma prawo do skorzystania ze szczepienia w ramach trzyletniego
Projektu tylko 1 raz.
7. Narzędzia do weryfikacji uprawnień uczestników w kolejnych latach realizacji Projektu
zostaną dostarczone do Zleceniobiorcy po zakończeniu pierwszego sezonu szczepień.
8. Zaszczepienie przez Zleceniobiorcę osoby nieuprawnionej będzie skutkowało
konsekwencjami finansowymi. Zleceniobiorca zobowiązany będzie pokryć koszt
zaszczepienia osoby nieuprawnionej do udziału w Projekcie.
9. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia do Przychodni szczepionek przeciw
grypie, druków dokumentacji medycznej oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych.
10. Zleceniodawca będzie na bieżąco monitorował realizację szczepień przeciw grypie.
11. Zleceniobiorca w celu udziału w Projekcie udostępni nieodpłatnie własne pomieszczenia
Punktu Szczepień. Udostępnienie pomieszczeń będzie stanowiło wkład własny
Zleceniobiorcy w realizację Projektu. Zleceniobiorca zobowiązany jest do
przechowywania i podawania szczepionek zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w szczególności do przechowywania w
odpowiedniej temperaturze (2°C – 8°C). W przypadku gdyby doszło do uszkodzenia
szczepionek wskutek niewłaściwego przechowywania lub uszkodzenia mechanicznego,
koszt zakupu nowych szczepionek pokryje Zleceniobiorca.

§ 2.
1. Zleceniobiorca za wywiązanie się z niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie w
wysokości brutto ……………. złotych za jednego pacjenta (słownie:
……………..złotych 00/100).
2. Płatność może być dokonywana częściowo na podstawie rozliczeń w okresach nie
częstszych niż jeden miesiąc kalendarzowy.
3. Płatność będzie dokonywana przez Zleceniodawcę na podstawie faktur lub rachunków
wystawionych zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca może wstrzymać dokonanie płatności na rzecz Zleceniobiorcy do czasu:
a) wystawienia poprawnej faktury lub rachunku zgodnie ze wzorem dostarczonym przez
Zleceniodawcę,
b) przekazania kompletu poprawnie wypełnionej i uzupełnionej dokumentacji medycznej
oraz dokumentacji stanowiącej podstawę do rozliczeń między Zleceniodawcą a
Stowarzyszeniem Metropolia Poznań,
c) rozliczenia szczepionek znajdujących się w posiadaniu Zleceniobiorcy.

§ 3.
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………… r. do …………… r.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia
w przypadku odstąpienia od realizacji Projektu, lub w przypadku niewywiązywania się
przez Zleceniobiorcę z postanowień niniejszej umowy.
3. Zleceniodawca zastrzega możliwość wstrzymania lub zawieszenia prowadzenia szczepień
bez podania przyczyn. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest do
niezwłocznego zwrotu niewykorzystanych szczepionek.
4. Zleceniodawca określi górną granicę ilości osób do zaszczepienia w danym sezonie.
Zleceniodawca może zmienić przedmiotowy limit w każdym czasie bez podania
przyczyny. Taka zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga akceptacji drugiej
strony.
§4
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.4
§ 5.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 6.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Strony
będą starały się rozstrzygnąć w sposób polubowny, a w przypadku niemożności polubownego
rozstrzygnięcia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla
siedziby Zleceniodawcy.
§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po, jednym dla każdej
ze stron.
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