
                                                 OPPA.FK.271.495 2017 
    

                                                                                                                 Załącznik nr 5 
 
 

 
 

Pieczę 

pp 

                     pieczęć wykonawcy  

 
wzór umowy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na; 

 
„Świadczenie usług medycznych na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej w 2018 roku” 

 
 

Umowa nr……………… 
zawarta dnia ……………………………….roku w Bielsku-Białej 

 
 

pomiędzy 
Miasto Bielsko-Biała 
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej z siedzibą  
w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 937-268-69-90 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej przez: 
Iwonę Zaporowską    -   Dyrektora 
a  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………..................reprezentowanym 
przez…………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
                                                                         § 1 
 
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz zamawiającego 
ogólnych usług lekarskich kod CPV 8512100-3 w siedzibie Zamawiającego.  
 
                                                                         § 2 
 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej 

wyłącznie na terenie Ośrodka nad osobami doprowadzonymi i przebywającymi  
w Ośrodku (dni powszednie, soboty, niedziele i wszystkie święta przypadające  
w danym roku) w systemie dyżurowym: 



1) Dyżur dzienny: 7.00-19.00 
2) Dyżur nocny:   19.00-7.00 

2. Wykonawca zapewnia co najmniej…………..lekarzy/felczerów potrzebnych do 
zapewnienia opieki lekarskiej o jakiej mowa w ust.1. 

3. Strony ustalają, że sumy gwarancyjne ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
Rozporządzenia Ministra Finansówa. z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 
roku, nr 293, poz. 1728) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi 
załącznik do niniejszej umowy.  

                                                                     § 3 
 

1. Przez całodobową opiekę lekarską, o której mowa w § 1 należy rozumieć: 
1) Przeprowadzanie badań lekarskich oraz opieka nad osobami doprowadzonymi  

i przebywającemu w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym,  
w tym pomoc medyczna. 

2) Stwierdzenie po przeprowadzeniu badania osoby doprowadzonej do Ośrodka: 
a) objawów lub braku objawów stanu nietrzeźwości uzasadniających 

umieszczenie w Ośrodku; 
b) potrzeby udzielenia pomocy doraźnej, która może być udzielona   

w Ośrodku; 
c) konieczność wykonywania zabiegów higieniczno-sanitarnych, 

uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości oraz brak przeciwwskazań  
do umieszczenia w Ośrodku; 

d) istnienia medycznych przesłanek skierowania do szpitala lub innego 
zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem objawów stanu nietrzeźwości 
oraz istnienia wskazań do hospitalizacji. 

3) Udzielenie przed zwolnieniem z Ośrodka pomocy medycznej niezbędnej ze 
względu na stan zdrowia, w stosunku do osób, których doprowadzono,  
a nie przyjęto do Ośrodka. 

4) Decydowanie po konsultacji z kierownikiem zmiany-depozytariuszem lub 
innym pracownikiem wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka o zastosowaniu 
lub zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego. 

5) Zlecenie zastosowania przymusu bezpośredniego polegającego  
na unieruchomieniu na czas nie dłuższy niż 4 godziny. W razie potrzeby po 
osobistym badaniu, można przedłużyć unieruchomienie na następne okresy 6-
godzinne, przy czym nie jest możliwe zastosowanie unieruchomienia na okres 
dłuższy niż 24 godziny. 

6) Niezwłocznie po zaprzestaniu środka przymusu bezpośredniego 
podejmowanie kontroli stanu zdrowia osoby, w stosunku, do której 
zastosowano przymus bezpośredni. 

7) Wypełniane karty ewidencyjnej-pobytu w Ośrodku Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej zgodnie z ustalonym wzorem. 
Sporządzanie opinii w karcie ewidencyjnej obejmujących: 
a) datę i godzinę badania lekarskiego; 
b) wywiad środowiskowy oraz lekarski określający stan zdrowia, a także 

okoliczności, rodzaj i ilość wypitego alkoholu i inne okoliczności związane  
z wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości; 

c) badanie osoby doprowadzonej z oceną 



 zaburzeń świadomości, 
 zachowania, 
 nastroju, 
 chodu,  
 mowy, 
 śladów wymiotów, 
 tętna, 
 serca, 
 źrenic, 
 skóry, 
 płuc 
 stanu jamy brzusznej, 
 obrażeń, 
 innych objawów chorobowych, 
 ogólnego stanu badanego oraz stopnia nietrzeźwości 
 nałogów 
 ciąży 
 padaczki 
 sytuacji społecznej i rodzinnej 

d) Uzasadnienie przyjęcia do Ośrodka albo braku potrzeby przyjęcia do 
Ośrodka. 

8) Sporządzanie innej dokumentacji lekarskiej. 
9) Sprawowanie opieki medycznie nad osobami w stanie nietrzeźwości. 
10)  Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
11)  Przeprowadzanie badań lekarskich osób zwolnionych z Ośrodka  

 z podaniem m.in. stopnia wytrzeźwienia, stanu fizycznego i psychicznego. 
12)  Informowanie doprowadzonych o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz    

 motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. 
13)  Sporządzanie raportów z przebiegu dyżuru z uwzględnieniem ilości zużytych   

 leków, stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń Ośrodka oraz innych  
 istotnych okoliczności. 

14)  Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń Ośrodka. 
15)  Zgłaszanie zapotrzebowania na brakujące w gabinecie diagnostyczno-

zabiegowym leki, środki opatrunkowe. 
2. Wykaz osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonywania czynności 

określonych ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z personelem Ośrodka,  

w szczególności przez zobligowanie osób wskazanych w załączniku nr 1  
do bezwzględnego: 

1) stosowania się do poleceń kierownika zmiany-depozytariusza w zakresie 
realizacji zapisów niniejszej umowy, ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 
roku, poz. 487 z późn.zm) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 
2014 roku w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r., 1850  
z późn.zm). 

2) przestrzeganie Regulaminów i Procedur Ośrodka. 



4. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania harmonogramów pracy 
lekarzy/felczerów przekazywania ich Zamawiającemu najpóźniej na koniec 
miesiąca kalendarzowego na miesiąc następny.  

5. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do utrzymania czystości  
i porządku w pokoju socjalnym dla lekarzy/felczerów. 

 
§ 4 

 
1. Personel Wykonawcy będzie wykonywał czynności wymienione w §3  

tylko i wyłącznie w siedzibie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej przy ulicy Karola Miarki 11. 

2. Zamawiający udostępnia wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia wraz  
z wyposażeniem, sprzętem, aparaturą medyczną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykorzystywania zgodnie  
z przeznaczeniem, tylko i wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy.  

3. Leki wykazane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z 
dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych 
lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r., 
poz. 1850 z późn.zm) dostarczać będzie Zamawiający.  

 
                                                                  § 5 
 

1. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy 
wynosi……………………….złotych (słownie:………………………….zł brutto) 

2. Stawka godzinowa wynosi……………zł (słownie……………………zł brutto). 
3. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu bankowego miesięcznie w 

terminie 7 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

4. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 
                                                            § 6 
 
1. W razie nieobecności lekarza lub felczera, niezależnie od przyczyn 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo innego lekarza lub 
felczera. Kwalifikacje zawodowe zastępcy muszą być, co najmniej równe 
kwalifikacjom zawodowym personelu Wykonawcy. Postanowienia o 
obowiązkach Wykonawcy stosuje się odpowiednio do osoby zastępcy.  

2. W przypadku braku zapewnienia personelu do wykonywania czynności,  
o których mowa w §3 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 3 krotności stawki godzinowej określonej w § 5 ust. 
2 za każda godzinę niewykonywania tych czynności przez personel 
Wykonawcy.  

3. W razie wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca poniesie ponadto koszt 
wykonania zastępczego czynności, o których mowa w § 2. 



5. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje szkody Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 
bezpośrednio z przysługującego wynagrodzenia.  

     
                                                                 § 7 
 

1. Zmawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
jeżeli: 
1) Wykonawca pomimo wezwania nie wykonuje zobowiązań wynikających  

z niniejszej umowy lub wykonuje je nienależycie, 
2) Osoba lub osoby, którym Wykonawca powierzył wykonywanie czynności 

utraciła wymagane uprawnienia, a na jej miejsce Wykonawca nie wskazał 
niezwłocznie innej osoby lub innych osób posiadających te uprawnienia. 

2. Wezwanie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 powinno mieć formę pisemną pod 
rygorem nieważności.  

3. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
  

                                                      § 8 
 

Umowa zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 roku od godziny 00.00 do 
dnia 31.12.2018 roku do godziny 00.00. 
 

                                                      § 9 
 
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
 
                                                                § 10 
 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
                                                                § 11 
 
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.  
                                                                § 12 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  
 
 
 
 
                          Zamawiający                                                    Wykonawca 
 
………………………………………………..                      ………………………….. 

 



 
 

 
 


