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Załącznik Nr 1 
do szczegółowych 
warunków  
konkursu ofert 

 
 

Ramowy projekt umowy na zadanie 2 
na realizację Programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Miasta Pszów”  

w  2012 roku. 

 
 

UMOWA NR ..................... 
 
 
zawarta w dniu ................................... w Pszowie pomiędzy  Gminą Miastem Pszów  
z siedzibą 44 – 370 Pszów, ul Pszowska 534, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną 
przez: 
Marka Hawla – Burmistrza Miasta 
a ........................... z siedzibą w ................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

(numer wpisu do rejestru, nazwa organu prowadzącego rejestr) 
 

zwanym dalej Świadczeniodawcą, w imieniu którego działa: 
....................................................................................................................................................... 
 
na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 i 115 ust. 1 pkt 1 oraz 
ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654 z późn. zm.) 

 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Świadczeniodawca zobowiązuje się do realizacji programu 
zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci       
i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Miasta Pszów”  w  2012 roku – zadanie 2 
2. Program realizowany będzie w formie  zadania: 
Grupowe Zajęcia Korekcyjne w wymiarze .................... 
3. Zakres zadania oraz zasady organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych określone 
zostały w szczegółowych warunkach konkursu ofert i ofercie Świadczeniodawcy, która 
stanowi integralną część umowy (załączniki nr 1 do niniejszej umowy). 
4. W przypadku braku zapotrzebowania na poszczególne świadczenia zdrowotne dopuszcza 
się możliwość przesunięć liczby świadczeń pomiędzy poszczególnymi ich rodzajami 
w ramach kwoty, o której mowa w § 5. 
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§ 2 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............2012 r. do dnia 15.12.2012 r. 
 

§ 3 
 Świadczenia zdrowotne będą udzielane w ........................................................................... 

 
§ 4 

1. Świadczeniodawca oświadcza, że osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach 
niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych 
przepisach. 
2. O każdej zmianie w imiennym wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych 
zamieszczonym w ofercie, Świadczeniodawca informuje pisemnie Zamawiającego w terminie 
do 14 dni od daty dokonania tych zmian. Świadczeniodawca zobowiązuje się, że ewentualne 
zmiany osób udzielających świadczeń zdrowotnych nie spowodują zmniejszenia liczby 
i obniżenia kwalifikacji zawodowych personelu, zagwarantowanych przez Świadczeniodawcę 
w ofercie.  
3. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z respektowaniem praw pacjenta. 
 

§ 5 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający wypłaci 
Świadczeniodawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości do kwoty ........................ (słownie 
złotych: .......................) według stawek przedstawionych w ofercie złożonej przez 
Świadczeniodawcę. 
2. Zastrzega się, że ceny jednostkowe poszczególnych świadczeń zdrowotnych w ramach 
Programu nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania Umowy. 
2. Środki finansowe na realizacje niniejszej umowy zabezpieczone są w rozdziale                    
85195 § 4280. 
 

§ 6 
1. Ustala się następujący sposób rozliczenia finansowego w ramach niniejszej umowy: 
a) wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy zostanie przekazane 
Świadczeniodawcy przelewem na rachunek bankowy w banku: …………………… Nr konta 
bankowego: ………………………………………….. w terminie do 14 dni od daty 
przedłożenia, prawidłowo sporządzonej faktury VAT/ rachunku za faktycznie udzielone 
świadczenia zdrowotne wraz dokumentacją sprawozdawczą z realizacji zadań w ramach 
Programu za dany okres rozliczeniowy. Dokumentacja sprawozdawcza powinna zawierać: 
dane osobowe uczestnika zadania w ramach Programu (tj.: imię i nazwisko, PESEL) oraz 
ilość i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych poszczególnym uczestnikom wraz z ceną 
jednostkową za świadczenie,   
b) wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo za faktycznie udzielone świadczenia zdrowotne 
w okresach rozliczeniowych, o któych mowa w pkt 2; 
 
2. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe za  udzielone świadczenia zdrowotne oraz 
terminy przedkładania rozliczeń finansowych przez Świadczeniodawcę: 
a) pierwszy okres rozliczeniowy od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 czerwca 2012 r. Termin 
złożenia rozliczenia finansowego do dnia 14 lipca 2012 r. 
b) drugi okres rozliczeniowy od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 sierpnia 2012 r. Termin 
złożenia rozliczenia finansowego do dnia 14 września 2012 r. 
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c) trzeci okres rozliczeniowy od dnia 1 września 2012 r. do dnia 30 października 2012 r. 
Termin złożenia rozliczenia finansowego do dnia 14 listopad 2012 r. 
d) czwarty okres rozliczeniowy od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 15 grudnia 2012 r. Termin 
złożenia rozliczenia finansowego do dnia 21 grudnia 2012 r. 
 
3. W przypadku wcześniejszego zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach 
Programu, Świadczeniodawca może go rozliczyć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
4.  Środki finansowe przekazywane na realizację zadania w ramach programu zdrowotnego, o 
którym mowa w § 1 ust. 1 nie mogą być przeznaczone na inne cele. 
 

§ 7 
1. Świadczeniodawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie merytoryczne i finansowe, 
z realizacji całości zadania w ramach Programu, za cały okres obowiązywania umowy, w 
terminie do 15.01.2013 r. 
2. Sprawozdanie merytoryczne winno zawierać opis działań podjętych przez 
Świadczeniodawcę w ramach zadania oraz informację o liczbie i rodzajach wykonanych 
świadczeń zdrowotnych.  
3. Na żądanie Zamawiającego Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania 
dodatkowych informacji dotyczących realizacji umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji i sprawozdania 
merytorycznego. 
5. W razie wcześniejszego rozwiązania umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest złożyć 
końcowe rozliczenie umowy za cały okres jej trwania w terminie do 15 dnia następnego 
miesiąca po jej rozwiązaniu. 
 

§ 8 
1.Świadczeniodawca zobowiązuje się do: 
a)  prowadzenia odrębnej dokumentacji zadania,  
b)  prowadzenia dokumentacji medycznej, 
c) prowadzenia dokumentacji sprawozdawczej z uwzględnieniem danych osobowych 
uczestnika zadania w ramach Programu (imię, nazwisko, PESEL) oraz ilość i rodzaj 
udzielanych świadczeń zdrowotnych poszczególnym uczestnikom wraz z ceną jednostkową 
za świadczenie,   
d) równomiernego, w miarę możliwości, rozłożenia w czasie obowiązywania umowy 
realizacji programu zdrowotnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
e)  podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących: 
1) zakresu i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, 
2) dni i godzin w jakich świadczenia są udzielane, 
3) zasad wpisu na listę osób objętych świadczeniami, 
4) sposobu rejestracji. 
f) zaznaczania w prowadzonej działalności informacyjnej oraz we wszelkich opracowaniach 
i publikacjach, że zadania w ramach programu zdrowotnego stanowiące przedmiot umowy są 
finansowane przez Urząd Miasta w Pszowie.   
 

§ 9 
1. Świadczeniodawca  zobowiązany jest do poddania się kontroli sposobu realizacji 

Umowy, przez cały okres jej trwania, prowadzonej przez przedstawicieli 
Zamawiającego lub przez inny podmiot, działający z jego upoważnienia, prowadzonej 
w szczególności w zakresie : 
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a. dostępności, terminowości i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych                 
w ramach Programu,  

b. organizacji ich udzielania oraz realizacji procedur stanowiących przedmiot 
umowy, określonych w § 1 ust.1, 

c. prawidłowości dokonywania rozliczeń merytorycznych i finansowych umowy 
oraz celowości i gospodarności w wydatkowaniu przekazanych środków 
publicznych. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zamawiającego 
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie 
dla oceny prawidłowości wykonywania umowy, oraz żądać udzielenia ustnie lub na 
piśmie informacji dotyczących wykonania umowy. 

3. Świadczeniodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub 
udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w 
terminie określonym przez kontrolującego. 

4. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zamawiającego zarówno               
w siedzibie Świadczeniodawcy, jak i w miejscu realizacji umowy. 

5.  O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje 
Świadczeniodawcę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu 
wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. 

6. Świadczeniodawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania 
i powiadomienia o tym Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. W razie stwierdzenia rażących uchybień w wykonaniu umowy – w tym 
w szczególności : 

o odmowy poddania się przez Świadczeniodawcę kontroli Zamawiającego, 
o niezastosowania się do wniosków lub zaleceń, o których mowa w § 9 ust. 5,  
o stwierdzenia, że środki przekazane na realizacje umowy wydatkowane zostały 

na cele inne, niż przewiduje umowa 
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym wypowiedzeniem 
ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku naruszenia przez Świadczeniodawcę 
istotnych postanowień umowy, w szczególności obowiązków wynikających § 8 
umowy. 

3. Świadczeniodawca może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym wypowiedzeniem ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku zwłoki Zamawiającego w 
wypłacie należności przekraczającej okres 30 dni. 

4. W przypadkach o których mowa w ust. 2 i 3 wypowiedzenie umowy powinno być 
dokonane łącznie z pisemnym wezwaniem do usunięcia uchybień w terminie nie 
krótszym niż 14 dni. Wypowiedzenie staje się skuteczne w razie nie usunięcia 
uchybień w wyznaczonym terminie.  

5. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z powodu 
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy za które 
strona wypowiadająca nie ponosi odpowiedzialności. 
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§ 11 
1. Świadczeniodawca zapłaci karę umowną na rzecz Zamawiającego w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Świadczeniodawcy, w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia wynikającego 
określonego § 5 ust. 1 umowy, za każde stwierdzone naruszenie, w 
następujących  przypadkach: 

a. udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby nieuprawnione lub 
nieposiadające stosownych kwalifikacji i uprawnień do ich udzielania 
w określonym zakresie; 

b. udaremniania przez Świadczeniodawcę kontroli realizacji umowy 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub niewykonania zaleceń 
pokontrolnych – za każde niewykonane zalecenie, 

c. przedstawienia przez Świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym, na podstawie, których Zamawiający dokonał płatności 
nienależnych środków finansowych; 

2. W przypadku zaistnienia szkody, której wysokość przekracza karę umowną, 
Zamawiający będzie mógł żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywistej szkody. 

3.   Świadczeniodawca   obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 
kwoty określonej w § 5 ust.1 umowy w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego 
umowy w trybie przewidzianym w § 10  ust. 1 i 2. 

  
§ 12 

1. Świadczeniodawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  
2. Świadczeniodawcy nie przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności 
z umowy. 
 

§ 13 
Strony będą dążyć do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszą umową na 
drodze polubownej. W razie gdyby polubowne rozwiązanie sporu okazało się niemożliwe 
zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                         
§ 14 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod  rygorem nieważności takiej zmiany. 
 

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Świadczeniodawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
        ZAMAWIAJ ĄCY     ŚWIADCZENIODAWCA 
 
 


