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UMOWA DOT. PRZEPROWADZENIA USŁUGI RECERTYFIKACJI ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY PN EN ISO 9001:2015 ORAZ OHSAS 

18001:2007 W MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE 
NR MSZ.DAO.....2019 

 
 

zawarta w Częstochowie w dniu ...................  pomiędzy:                                                                             
SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie 
przy ul. Mirowskiej 15, 42-200 Częstochowa 
NIP: 9491763544,   REGON: 151586247,      KRS: 0000026830, 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora    Wojciecha Koniecznego 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”    
a  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
pod adresem:  
zarejestrowanym w Ewidencji Działalności Gospodarczej  
NIP:…………………………..,               REGON:………………………………, 
reprezentowanym przez:  
                                                     
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić u Zamawiającego pełne postępowanie 

recertyfikacyjne w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP zgodnego z 
normami: PN-EN ISO 9001:2015 oraz OHSAS 18001:2007. 

2. Postępowanie recertyfikacyjne obejmuje Miejski Szpital Zespolony w trzech lokalizacjach: 
1) 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15 - siedziba główna, 2) ul. Mickiewicza 12, 42-200 
Częstochowa, 3) ul. Bony 1/3, 42-200 Częstochowa. 

3. Szczegółowy zakres postępowania recertyfikacyjne zawiera załącznik nr 1.  
 

§ 2 
 
1. Postępowanie recertyfikacyjne przeprowadzone zostanie w poniższych terminach:  

1) Audyt recertyfikacyjny - w terminie, który zapewni ciągłość obowiązywania certyfikacji, 
której ważność kończy się w dniu 20.03.2019 r. 

2) Pierwszy audyt nadzoru - nie później niż 12 miesięcy od daty zakończenia audytu 
recertyfikacyjnego. 

3) Drugi audyt nadzoru - nie później niż 24 miesiące od daty zakończenia audytu 
recertyfikacyjnego.  

2. Strony uznają, iż usługi audytów, o których mowa w §2 pkt 1, zostają wykonane z dniem 
odbycia spotkania zamykającego audyt.  

3. Wykonawca ustali z Zamawiającym termin audytu dogodny dla Zamawiającego jednocześnie 
poinformuje na piśmie o ustaleniach. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu  raport z audytu o ponownej recertyfikacji. 

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu oryginał certyfikatu w języku polskim oraz na życzenie 
Zamawiającego w języku angielskim. 

§ 3 
 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości:  

a) za audyt recertyfikacyjny [2019] – …………………….netto  
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b) za I audyt nadzoru [2020] – ……………………………… netto  

c) za II audyt nadzoru [2021] – ………………………………netto  

2. Wynagrodzenie powiększone zostanie o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów 
i usług (VAT).  

3. Wynagrodzenie po prawidłowym wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy, 
płatne będzie w terminie (min 30 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 
Zamawiającego. Płatności dokona Zamawiający na rachunek bankowy Wykonawcy 
..........……………………………………………... 

 

§4 

 
1. Wykonawca realizował będzie umowę w czynnie funkcjonującym obiekcie szpitalnym, 

a podczas realizacji umowy zobowiązuje się do niezakłócania porządku i organizacji 
funkcjonowania szpitala,  w szczególności  procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą podczas wykonywania 
przedmiotu umowy w zakresie koniecznym do jej należytego wykonania. W razie braku 
współdziałania Wykonawca może wezwać Zamawiającego do podjęcia stosownych działań. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich materiałów 
oraz informacji, które pozostają niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z umowy, 
a ponadto zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy oraz jego przedstawicielom możliwość 
przebywania i poruszania się w obiektach Zamawiającego z wyznaczonym przez niego 
przedstawicielem. 

4. Wszelkie informacje w ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innej postaci, które Strony 
wzajemnie sobie udostępnią w związku z realizacją Umowy, w szczególności dane wrażliwe,  
zarówno w czasie jej obowiązywania, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, będą traktowane 
jako poufne i będą wykorzystane wyłącznie do wykonania zobowiązań objętych umową. 
 

§ 5 
 
1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 

w przypadku niezachowania poufności wszelkich informacji, działania na szkodę 
Zamawiającego, postępowania Wykonawcy zagrażającego interesom Zamawiającego i w razie 
naruszenia przez Wykonawcę istotnych jej postanowień.  

3. Wszelkie zmiany umowy, w tym załączników, które stanowią integralną część umowy, 
wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

§ 6 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego.  

          § 7 
 
Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszej 
umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

    § 8 
  
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 
ze Stron.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 
 
 
…………………………………     ……………………………… 
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Załącznik nr 1  

do umowy nr MSZ.DAO…….2019 

 

 

Zakres postępowania recertyfikacyjnego:  

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowany w obiektach przy ulicy Mirowskiej 15: 

 w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia szpitalnego Oddziały: Chorób 

Wewnętrznych z Pododdziałem, Chirurgiczny Ogólny (w tym w ramach pakietu 

onkologicznego), Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (w tym w ramach pakietu 

onkologicznego), Urologiczny (w tym w ramach pakietu onkologicznego), Gruźlicy 

i Chorób Płuc (w tym w ramach pakietu onkologicznego), Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii, Neurologiczny, Udarowy, Blok Operacyjny, Szpitalny Oddział 

Ratunkowy, Izba Przyjęć. 

 w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: 

proktologicznej, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

Preluksacyjnej, Gruźlicy i Chorób Płuc, Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem, 

Neurologicznej, Gastroenterologicznej, Urologicznej, Kardiologicznej, 

Diabetologicznej, Leczenia Bólu, Medycyny Pracy, Zakład Rehabilitacji i 

Fizykoterapii oraz pracownia: rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, UDP, EEG, 

EMG a także Centrum Diagnostyki i Terapii Endoskopowej.  

2. Zakres recertyfikacji: udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowany w obiektach przy 

ulicy Mickiewicza 12: 

 w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia szpitalnego Oddziały: Ginekologiczno-

Położniczy (w tym w ramach pakietu onkologicznego), Blok Operacyjny, 

Neonatologiczny, Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji, Izba Przyjęć. 

 w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: 

Ginekologicznej, Rehabilitacyjnej, oraz pracowni endoskopii i rentgenodiagnostyki. 

3. Zakres recertyfikacji: udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowany w obiektach przy 

ulicy Bony 1/3: 

 w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia szpitalnego Oddziały: Pediatryczny, 

Geriatryczny, Dermatologiczny, Psychiatryczny Dzienny. 

 w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: 

Dermatologicznej, Diabetologicznej, Zdrowia Psychicznego oraz Pracowni Prątka 

Kocha. 

 Świadczeń w zakresie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. 

 


