
 

  

Projekt umowy zawiera najistotniejsze dla stron postanowienia. Zamawiający zastrzega sobie po wyborze najkorzystniejszej oferty, prawo do 
wprowadzenia, w porozumieniu z wybranym Wykonawcą, do ostatecznej treści umowy, zapisów uszczegóławiających i korygujących, 
wynikających z treści złożonej oferty i zapisów specyfikacji. 

 
ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

 
Zawarta w dniu………………........ roku w Krapkowicach pomiędzy: 
Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 21, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312406, NIP 1990080635, REGON 160213499, wpisana przez 
Wojewodę Opolskiego do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 
000000023002, 
reprezentowana przez:  
Marcina Misiewicz - Prezes Zarządu 
Zwanym dalej  „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

………………………………………………………………………………. 

 

Umowę zawarto w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2020 r., poz.295) 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest: usługa wczesnej rehabilitacji kobiet po porodzie. 
2. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Krapkowickie Centrum Zdrowia w Krapkowicach projektu 

p.n.: Opolska Mama i Dziecko (region południowy)”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp 

do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (RPO WO 2014-2020).  

3. Świadczenia zdrowotne, o których mowa wyżej realizowane będą przez Wykonawcę w wyznaczonych 
miejscach na terenie powiatu krapkowickiego, prudnickiego i głubczyckiego. Wykonawca zobowiązuje się do 
korzystania sprzętu medycznego należących do Zamawiającego zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach 
określonych w   niniejszej umowie. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane możliwości techniczne, wiedzę , doświadczenia oraz konieczne 
do wykonania przedmiotu umowy świadectwa lub certyfikaty. 

5. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność, za wykonanie zleconych porad. 
 

§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na przeprowadzenie łącznie ok 1050 zajęć (350 kobiet po 3 spotkania ok. 45-60 minut 

każde) w okresie do 30.04.2022 roku. 

2. Okres realizacji zadania może ulec wydłużeniu w przypadku przedłużenia okresu realizacji całego projektu  pn. 

„Opolska Mama i Dziecko (region południowy)”. 

3. Harmonogram planowanych zajęć zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. 

Ostateczny harmonogram musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

4. Zmiany harmonogramu nie wymagają aneksu do umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania świadczeń do wykonania w ujęciu kwartalnym. 

 
§ 3 

 
1. Wartość jednej konsultacji w ramach umowy, strony ustalają na cenę ryczałtową w wysokości ……………zł brutto 
2. Zakładana wartość przedmiotu umowy wynosi……………. zł brutto 
3. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w zakresie opisanym w § 1 

i strony niniejszej umowy nie mogą jej zmienić. 
4. Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi na podstawie faktur VAT/rachunków. 
5. Faktury będą wystawianie miesięcznie do 10go każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. 
6. Wartość faktury częściowej stanowi iloczyn liczby przeprowadzonych porad w danym miesiącu i kwoty za 

jedną poradę określonej w ust. 1. Bez zgody Zleceniodawcy, suma wszystkich faktur częściowych nie może 
przekroczyć wartości określonej w ust. 2. 

7. Faktura zostanie wystawiona po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji usług medycznych. 



 

  

8. Faktura zostanie wystawiona na Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach Os. XXX lecia 
21, 47-303 Krapkowice, NIP 1990080635. 

9. Faktura obowiązkowo musi zawierać adnotację: „dotyczy: Projekt Opolska Mama i Dziecko (region 
południowy)”. 

10. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto Wykonawcy 

podane na fakturze. 

11. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego. 

12. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym 

i rachunkowym.  

13. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie 

zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz 
zasadami etyki zawodowej; 

2) regularnego i starannego wypełniania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia 
(wykaz usług, notatka z porady, itp.) oraz przesłanie jej na adres Zamawiającego (elektroniczny i/lub 
stacjonarny), w celu potwierdzenia prawidłowego przebiegu przeprowadzanych zajęć 
zdrowotnych/edukacyjnych; 

3) niezwłocznego informowania telefonicznego i/lub mailowego i/lub pisemnego Zamawiającego o 
nieobecności Uczestników Projektu lub rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, a także innych 
uczestników mających wpływ na realizację Zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od zaistnienia 
ww. okoliczności; 

4) dotarcia na miejsce wykonania usługi we własnym zakresie; 
5) posiadania aktualnej polisy OC w zakresie realizowanych zajęć, 

6) wykonywania świadczeń usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia we wszystkie dni 

robocze oraz soboty; 

7) prowadzenia indywidualnej ewidencji godzin i zrealizowanych zadań dotyczących wykonywanych 

obowiązków w systemie miesięcznym, w sposób zgodny z obowiązującymi wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków i będzie zobowiązany przedstawiać dokumenty rozliczeniowe 

Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca tj. do 3 dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca 

kalendarzowego, w którym wykonywał zadania na rzecz Projektu.  

8) umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym czasie kontroli 

realizacji usług zdrowotnych, w tym w szczególności ich przebiegu oraz jakości. 

9) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający nieodpłatnie użyczy Wykonawcy sprzęt specjalistyczny na okres udzielania porad. 
3. Wykonawca odpowiada za umyślne uszkodzenie sprzętu i wyposażenia należącego do Zamawiającego. 

§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest………………………………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za strony Wykonawcy jest…………………………………………………… 

 

§ 6 

      Kary umowne: 

1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za każde stwierdzone nie wykonanie usługi 
lub wykonanie niezgodnie z umową, w wysokości 500 zł; 

2) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 5 000,00 zł za 
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi on 
odpowiedzialność;  

3) Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, w przypadku gdy wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody; 

4) Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem 
jej zapłaty; 

5) Zamawiający będzie mógł potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 
 

§ 7 
       Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 



 

  

       w przypadku, gdy:  
1) Wykonawca utraci prawo wykonywania świadczeń objętych umową; 
2) działalność Wykonawcy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ulegnie rozwiązaniu; 
3) stwierdzone zostaną w wyniku kontroli dokonanej przez Zamawiającego rażące uchybienia 

Wykonawcy w zakresie wykonywania przez niego zamówienia. 
 

§ 8 

1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z 
wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 
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) 
– dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych lub 
są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa. 

3. Zamawiający dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o 
klauzulę informacyjną publikowaną we własnym serwisie WWW w zakładce RODO. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na podstawie polecenia Zamawiającego poprzez 
realizację zadań, o których mowa w szczegółowym zakresie zadań, objętych przedmiotem niniejszej 
umowy oraz wynikających z nich obowiązków i uprawnień Wykonawcy, o których mowa w niniejszej 
umowie lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przyjętych przez Zamawiającego wszelkich zasad 
przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przedmiotowych polityki bezpieczeństwa, procedur i 
instrukcji. 

6. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie 
Zamawiającego odpowiada Inspektor Ochrony Danych – Pan Bartłomiej  Rutkowski, email: 
iod@kcz.krapkowice.pl., tel. 77/4467292, z którym Wykonawca ma obowiązek kontaktu w przypadku 
Projekt: „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0003/19 
jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub podejrzenia naruszenia 
ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 12 RODO. 

7. Za wszelkie naruszenia zasad ochrony danych osobowych przez osoby wskazane w §4 ust. niniejszej 
umowy Wykonawca odpowiada jak za własne. Zasady określone w §8 ust. 2-5 niniejszej umowy w sytuacji 
naruszenia ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9 
1. Zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana adresu i przekształcenie formy prawnej Wykonawcy. 

 
§ 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeks 
Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 

 
§ 11 

Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu Sądu     
właściwego dla Zamawiającego. 
 

§ 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze  
Stron. 

 
                             WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY 
 

 


