
1 

 

Załączniki nr 6 do siwz 

 

 

Nr Centralnego Rejestru Umów (nr ............./.......) 

 

 

 

UMOWA NR  WZiPS-IV/AL/ ..../2011 

zawarta w dniu ......................... 

w Szczecinie pomiędzy: 

 

  

Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  

 

reprezentowaną przez: 

................................................ – Zastępcę Prezydenta Miasta 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

........................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

zwanymi dalej „Wykonawcą” 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.)  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi zdrowotno - 

diagnostyczne z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegające na przeprowadzeniu 

badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych na potrzeby Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie. 

 

§ 2 

 

1.  Wykonawca w ramach realizacji Zadania zobowiązuje się w szczególności do: 

- wykonywania przez parę biegłych sądowych usług zdrowotnych (lekarz psychiatra oraz 

psycholog albo specjalista psychoterapii uzależnień) z zakresu uzależnienia od alkoholu 

na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. nr 250, poz. 1883 ze 

zm.)  

- świadczone usługi zdrowotne obejmują przeprowadzenie badań, sporządzenie wspólnej 

(lekarz psychiatra i psycholog albo specjalista psychoterapii uzależnień) opinii w 
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przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz ewentualne wskazanie rodzaju zakładu 

leczniczego wobec osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Szczecinie do wykonania zadania. 

- ustalania przez biegłych terminu i miejsca badania, a także sporządzania i wysyłania 

zaproszeń do osób objętych badaniem,  

- pobierania i oddawania sporządzonych dokumentacji osób objętych badaniem zgodnie 

z wykazem do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.  

 

 

§ 3 

 

1. Miejsce wykonywania badań: 

 1) Przeprowadzanie badania oraz sporządzanie opinii na podstawie niniejszej umowy 

odbywać się będzie w Szczecinie przy ul. ........................................................................ 

2) Wykonawca oświadcza, iż miejsce, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 przystosowane 

jest do przeprowadzania badań oraz spełnia wszelkie wymogi przewidziane 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności spełnia wymogi wskazane w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 

urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań i wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sposób zgodny z obowiązującymi, w tym 

zakresie przepisami prawa.  

2. Biegłymi wykonującymi badania będą: 

 1)  Lekarz psychiatra: ……………………………………………………………………………………………………. 

 2)  Psycholog (ewent. specjalista psychoterapii uzależnień): …………………………………… 

  …………………………………………………….………………………………………………………….………………… 

3.  Osoby wskazane w § 3, ust. 2 zobowiązane są do współpracy w wykonywaniu badań i 

sporządzaniu wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

 

§ 4 

 

1. Maksymalna kwota zobowiązania wynikająca z realizacji przedmiotu umowy 

wynosi:…………………………….. i obejmuje sporządzenie maksymalnie …………………… 

2. Podstawą do wydania opinii jest otrzymanie od Zamawiającego imiennego wykazu osób 

wraz z załączoną dokumentacją sprawy. Dokumentacja spraw jest poufna w rozumieniu 

przepisów prawa, dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz ochrony danych osobowych. 

3. Przeprowadzenie badania i przekazanie sporządzonej opinii, o której mowa w  § 1, 

Zamawiającemu winno nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od daty pobrania 

wykazu wraz z dokumentacją od Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Koszt przeprowadzenia badania psychiatryczno-psychologicznego i sporządzenie jednej 

opinii biegłych ustala się w wysokości  ................... zł brutto (słownie brutto: 

............................złotych). 
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2. Płatność dokonywana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

dokumentu księgowego  przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………................ 

3. W razie zwłoki w zapłacie należności za poszczególne partie sporządzonych opinii 

Wykonawca nie będzie uprawniony do wstrzymania wykonania umowy. 

 

§ 6 

 

1. W przypadku nie sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez 

Wykonawcę, Wykonawca przedstawi pisemną informację, dotyczącą przyczyny nie 

wykonania usługi.         

 

§ 7 

 

1. Zamawiający sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania niniejszej umowy przez 

Wykonawcę w szczególności w zakresie przestrzegania postanowień umowy, dotyczących 

przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii, w zakresie wnoszonych przez badanych 

skarg. 

2. W ramach sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może 

podejmować wszelkie czynności mające na celu ustalenie prawidłowości wykonania 

umowy, a w szczególności Zamawiającemu przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń 

Wykonawcy oraz prawo żądania okazania wszelkich dokumentów związanych z realizacją 

umowy. 

 

 

§ 8 

 

Strony ustalają, że umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 

dnia 15.12.2011 r. 

 

§ 9 

 

1. W przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu sporządzonych opinii wraz 

z załączoną dokumentacją spraw, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za 

każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

4. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie wyższa od 

kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
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§ 10 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca wykonywania badań o którym mowa w § 3, ust. 

2, pkt. 1, na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Zmiana osób wymienionych w § 3, ust. 2 następować może na wniosek Wykonawcy za 

pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

 

 

§ 11 

 

Ewentualne spory między stronami powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy 

strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w Szczecinie. 

 

 

 

§ 12 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy oraz 

dwóch dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

               Zamawiający                                                                              Wykonawca 

 

 

 

        
    

   


