
Załącznik Nr 3
U M O W A nr ....../2019

/wzór umowy cywilno- prawnej/

zawarta w dniu ............................. r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy stronami, tj.:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Jana Bosko 5
reprezentowanym przez:
Zbigniew Deja - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym

a ..............................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza  umowa  jest  następstwem  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  Wykonawcy  
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art.  138o Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z późn. zm.) w ramach projektu  projektu  RPMA.09.02.02-14-
A 326/18 - Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i  otyłości wśród dzieci z powiatu 
sokołowskiego.

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązki udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 
usług w charakterze fizjoterapeuty świadczącego/cej usługi dla uczestników projektu „Jestem zdrowa/y – 
program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”
2. Zakres zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi wg ustaleń stron: w siedzibie  SPZOZ w Sokołowie 
Podlaskim  i  na  terenie  obiektów  wynajętych/użyczonych  na  potrzeby  realizacji   Projektu  w  szkołach 
wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy.
4. Wykonawca  współpracuje w ramach projektu z personelem administracyjnym oraz kierownikiem zespołu 
terapeutycznego Zamawiającego.
5.  Wykonawca jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  zgodnie  z  zasadami  szczegółowymi 
konkursu nr RPMA.09.02.02-14-A-326/18 oraz przestrzegania zasad dotyczących rachunkowości.
6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie: odzież roboczą oraz druki do rozliczeń finansowych.
7.  W przypadku kontroli  przez MJWPU lub inne organy uprawnione do kontroli  w zakresie przedmiotu 
umowy i nałożenia kary finansowej Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwą, bądź niezgodną z 
obowiązującymi przepisami realizację umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości.

§ 2.
1. Potwierdzeniem wykonania czynności określonych w § 1 umowy będzie: lista uczestników projektu.
2.  Wyżej  wymieniony wykaz  jest  dostarczany przez  Wykonawcę  najpóźniej  ostatniego  dnia  roboczego 
miesiąca, którego dotyczy.
3.  Dane  zawarte  w  dokumentacji  potwierdzającej  wykonanie  czynności  przez  Wykonawcę  muszą  być 
zaakceptowane przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną i  podlegają kontroli.  W razie 
wątpliwości odnoszących się do informacji w nim wskazanych Zamawiający niezwłocznie skontaktuje się  z 
Wykonawcą w celu ich wyjaśnienia.
4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rzetelnego  wykonywania  świadczeń  z  wykorzystaniem  wiedzy 
medycznej i umiejętności zawodowych oraz uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.
5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  noszenia  w  widocznym  miejscu  osobistego  identyfikatora, 
zawierającego m. in. imię i nazwisko, tytuł zawodowy/stopień naukowy, nazwę specjalizacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania:

a. przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta określonych Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.),
b. standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Zamawiającego,



c. regulaminu projektu
d. przepisów prawa wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
e. nieujawniania informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem powierzonych 
obowiązków.

7.   Wykonawca   jest  zobowiązany  do  stałego  informowania  Zamawiającego  o  przebiegu  wykonania 
niniejszej umowy oraz o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na jej wykonanie.   

§ 3.
1. Wykonawca jest zobowiązany do korzystania w razie potrzeby z konsultacji  lekarzy specjalistów oraz 
badań diagnostycznych wykonywanych w pracowniach Zamawiającego.
2.  W  razie  konieczności  korzystania  z  diagnostyki  niemożliwej  do  zrealizowania  w  pracowniach 
Zamawiającego, Wykonawca może wystawić skierowanie tylko do placówek, które mają podpisaną umowę 
z Zamawiającym.

§ 4.
1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ubezpieczenia  się  od  odpowiedzialności  cywilnej  deliktowej  i 
kontraktowej  za  szkody wyrządzone  w związku  z  udzielaniem lub  zaniechaniem udzielania  świadczeń 
zdrowotnych określonych w § 1,  również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  okazania  polisy  ubezpieczeniowej,  o  której  mowa  w  ust.1  ,  przy 
podpisywaniu  Umowy oraz  dostarczenia  kopii  polisy,  utrzymania  przez  okres  obowiązywania  niniejszej 
Umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia.

§ 5.
1. Nie stanowi naruszenia warunków umowy nieudzielanie przez Wykonawcę świadczeń spowodowanych 

chorobą  lub  wypadkiem losowym.  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  o  swojej  nieobecności  i 
czasie jej trwania w najwcześniej możliwym terminie.

2.  W  okresie  niemożności  wykonywania  świadczeń  zdrowotnych  przez  Wykonawcę  strony  ustalają 
zastępstwo, a zastępca podejmie wykonywanie przedmiotu zamówienia bez zbędnych opóźnień.

3.  Za  czas  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  zastępcę  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do 
wynagrodzenia. Jeżeli zastępca nie posiada umowy z Zamawiającym, wykonywanie zastępstwa wymaga 
uprzedniego zawarcia takiej umowy.

§ 6.
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia………….….
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może za uprzednią zgodą Zamawiającego:

1) powierzyć realizację  części  zamówienia Podwykonawcom,  mimo nie wskazania w ofercie takiej 
części do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnować z Podwykonawstwa.

4.  W przypadku,  gdy  zmiana  lub  rezygnacja  z  Podwykonawcy,  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca 
jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca 
samodzielnie spełniają je  w stopniu nie  mniejszym niż  wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
5. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,
2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego  Podwykonawcy,  którzy  zawarli  przedłożone  Zamawiającemu  Umowy  o 
Podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  usługi,  Zamawiający  zapłaci  bezpośrednio 
Podwykonawcy kwotę  należnego  wynagrodzenia  bez  odsetek  należnych  Wykonawcy zgodnie  z 
treścią Umowy o podwykonawstwie.



§ 7.
1.  Za  świadczone  usługi,  o  których  mowa  w  §  1,  Wykonawca  będzie  otrzymywał  wynagrodzenie  w 

wysokości:
a) cena brutto za 1h..........................

Szacowaną wartość umowy wynosi :
 2400 h  x ….......( cena brutto 1 h =............. ( wartość brutto)

 Słownie: ……………………………………………………………
2. Za nieświadczenie usług Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia.

§ 8.
1.  Należność  za  wykonane  usługi  wynikające  z  niniejszej  umowy,  Zamawiający wypłaci  na  podstawie 

przedłożonego  –  w  terminie  do  ostatniego  dnia  roboczego  miesiąca  obrachunkowego  – 
faktury/rachunku,  wraz  z  dołączonym  sprawozdaniem  z  liczby  wykonalnych  badań  wg  wzoru 
stanowiącego Załącznik do niniejszej umowy.

2. Rachunek powinien zawierać:
a. pieczęć Wykonawcę,
b. nazwę i adres Zamawiającego
c. określenie terminu udzielania świadczeń,
d. ilość wykonanych świadczeń  i stawka za usługi – zgodnie z § 7,
e. należność ogółem,
f. imienną pieczątkę wykonującego świadczenia zdrowotne (Wykonawcę),
g. numer rachunku bankowego.

3.  Realizacja  należności,  o  której  mowa  w  pkt.  1  nastąpi  po  potwierdzeniu  wykonania  czynności 
określonych umową przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego, nie później jak do 14 dnia od 
daty złożenia prawidłowo sporządzonego rachunku przez Wykonawcę.
4. Za termin płatności ustala się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.
1.  Wykonawca  w  ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej  osobiście  rozlicza  się  z  Urzędem 
Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
2. Ryzyko gospodarcze oraz ryzyko pracy związane z wykonaniem niniejszej umowy ponosi Wykonawca.
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia 
ponosi Wykonawca.

§ 10.
1.  Ustala się kary umowne w przypadku nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z zapisów 
niniejszej umowy:

a. 200 zł każdorazowo, za brak bieżących wpisów w obowiązującej dokumentacji medycznej,
b. 500 zł każdorazowo, za inne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.  Naliczone  kary  umowne  w  okresie  miesięcznym,  potrącane  będą  Wykonawcy  od  należnego 
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy:

a. odzież ochroną spełniającą wymogi Polskich Norm,
b. posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp,
c. posiadanie aktualnych badań profilaktycznych.

            d. dojazd do miejsca zajęć.

§ 12.
Umowa zostaje zawarta na okres od ........2019 r. do 31.12.2020 r.

§ 13.
Jeśli  w toku wykonywania umowy nastąpią okoliczności,  których strony nie mogły przewidzieć przy jej 
zawieraniu będzie to podstawą do wystąpienia stron o renegocjację warunków umowy lub skrócenie jej 



obowiązywania.

§ 14.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego.

§ 15.
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, w razie:
1. utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania zawodu,
2.  popełnienia  w  czasie  trwania  umowy  przestępstwa,  które  uniemożliwia  dalsze  świadczenie  usług 
zdrowotnych  przez  Wykonawcę,  jeśli  popełnienie  przestępstwa  zostało  stwierdzone  prawomocnym 
wyrokiem sądowym lub jest oczywiste,
3. naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności:
a) nie wykonywania przedmiotu umowy lub nieświadczenia usług   wcześniej uzgodnionych i przekazanych 
Zamawiającemu,
b) nieprzekazywania, w ustalonym terminie przez Wykonawcę, wymaganych informacji i sprawozdań,
c)  nienależytego  udzielania  świadczeń  przez  Wykonawcę  lub  ograniczenia  ich  zakresu,  dostępności  lub 
nieodpowiedniej jakości.

§ 16.
W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania  umowy ze skutkiem natychmiastowym,  przez  Wykonawcę, 
Zamawiającemu należne będzie odszkodowanie w wysokości 3000 zł

§ 17.
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  o  charakterze 
organizacyjnym,  ekonomicznym  i  technicznym  mogących  stanowić  tajemnicę  przedsiębiorstwa 
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
5  sierpnia  2010  r.  o  ochronie  informacji  niejawnych  (Dz.  U.  Nr  182,  poz.  1228ze  zm.),  w  tym  w 
szczególności do:
a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych  przekazanych  przez Zmawiającego 
oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)  niezwłocznego poinformowania   Zamawiającego  o  każdym  przypadku   naruszenia  bezpieczeństwa 
danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu 
umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 
wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do 
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w procesie związanym z przeprowadzonym  postępowania jest 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,08-300 Sokołów Podlaski, ul. 
ks. Bosko 5.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.  97 ust.  1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat  od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.



§ 18.
Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19.
Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy w drodze 
negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory między stronami na tle realizacji postanowień niniejszej 
umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.
1. Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich, z zastrzeżeniem informacji 
ustawowo dopuszczonych do ujawnienia.
2.  Naruszenie  ww.  obowiązków  spowoduje  odpowiedzialność  Wykonawcę  za  wyrządzone  szkody 
Zamawiającemu  wg  zasad  określonych  w Kodeksie  Cywilnym,  a  ponadto  daje  prawo  Zamawiającemu 
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

§ 21.
W  razie  rozwiązania  lub  wygaśnięcia  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie 
przekazać Zamawiającemu dokumenty i inne materiały sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w 
trakcie trwania umowy w związku z jej wykonywaniem..

§ 22.
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 
poz. 618) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa obowiązujące w obszarze objętym niniejszą 
umową.

§ 23.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                          Wykonawca:


