
 
  

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 15/2021 

 

UMOWA 

o świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania konsultacji polegających na: 
1. przeprowadzeniu wstępnej kompleksowej wizyty lekarskiej z każdym z 4 lekarzy następujących 

specjalizacji: neurolog, psychiatra, pediatra, rehabilitacji medycznej i określenie ścieżki terapii 
według rozwoju psychoruchowego dziecka oraz wizyt u wybranego specjalisty 

2. Wykonaniu pakietu badań prenatalnych u 8 ciężarnych pacjentek 
 
Usługa będzie wykonana w ramach projektu pt. „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w 
interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością’’ w 
ramach 9. Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne 
poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie 
 

zawarta w dniu ………………………  

pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Wolbromiu, z siedzibą w Wolbromiu (32-340) przy ul. Skalskiej 22, NIP 637-19-92-720, REGON 
120865253, KRS: 0000323834 reprezentowanym przez: 

1. ………………………, 
2. ………………………, 
3. ………………………, 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a: 
……………………………………. zwaną/-nym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

Ilekroć w niniejszej umowie użyto następujące wyrażenia, należy przez to rozumieć: 

• Umowa – niniejsza umowa, 

• Strony – Zamawiający i Wykonawca, 

• Usługa medyczna –  konsultacja specjalistyczna polegająca na przeprowadzeniu wstępnej 

kompleksowej wizyty lekarskiej z każdym z 4 lekarzy następujących specjalizacji: neurolog, 

psychiatra, pediatra, rehabilitacji medycznej oraz określenie ścieżki terapii według rozwoju 

psychoruchowego dziecka.  

• Stowarzyszenie – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Wolbromiu, 

• ZSWI – Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji, 

• Koordynator – przedstawiciel  Stowarzyszenia realizujący zadania w ramach projektu, uprawniony 

do organizowania i koordynowania działalności ZSWI oraz sprawowania nadzoru nad sposobem 

realizacji przez Zamawiającego zobowiązań wynikających  

z postanowień Umowy, 



 
• Specjalista ds. spraw merytorycznych – osoba zastępująca Koordynatora w razie jego 

nieobecności, któremu Koordynator powierzył część swoich uprawnień do wykonywania w czasie 

swojej nieobecności w ZSWI, 

• Beneficjent – beneficjent Zamawiającego, na którego rzecz udzielane są usługi medyczne w 

ramach Umowy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na świadczeniu usług medycznych w 

zakresie udzielania konsultacji polegających na: 

a) przeprowadzeniu kompleksowej wizyty lekarskiej z każdym z 4 lekarzy następujących 

specjalizacji: neurolog, psychiatra, pediatra, rehabilitacji medycznej oraz określenie ścieżki 

terapii według rozwoju psychoruchowego dziecka, dla dzieci objętych projektem w 

przedziale wiekowym 0-7 lat lub/oraz wykonaniu  kolejnych wizyt u wybranego specjalisty. 

b) Wykonaniu pakietu badań prenatalnych dla 8 ciężarnych kobiet. 

2.  W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania usług 

medycznych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem spowodowanym rotacją uczestników 

projektu, a ich liczba i termin zostaną uzgodnione pomiędzy stronami. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające 

prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy, oraz wszelkie wymagane dokumenty 

niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. W związku z powyższym Wykonawca przedstawia kopię stosownych dokumentów, 

 w szczególności: 

a) Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

b) Ubezpieczenie OC zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) Oświadczenie o posiadaniu wykwalifikowanego personelu posiadającego wymagane 

specjalizacje (neurologiczna, pediatryczna, psychiatryczna, rehabilitacji medycznej) 

oraz posiadaniu odpowiedniego zaplecza medycznego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania aktualnych kopii dokumentów 

w przypadku utraty ich ważności, w szczególności na skutek upływu terminu wynikającego z 

treści tego dokumentu lub stosownych przepisów prawa. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) udzielania Usług medycznych zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej oraz 

obowiązującymi standardami, z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami 

etyki zawodowej, 

b) udzielania Usług medycznych na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 

warunkach ogólnych na zawieranie umów o udzielanie usług medycznych oraz warunków 

szczegółowych w zakresie objętym Umową, 

c) przestrzegania praw beneficjenta wynikających z obowiązujących przepisów, 

d) zapewnienia Beneficjentowi bezpieczeństwa podczas udzielania Usług medycznych, 



 
e) udzielania Usług medycznych własnymi środkami, w sposób kompleksowy,  

w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, oraz procedur związanych z 

udzielaniem Usług medycznych, 

f) utrzymania ciągłości udzielanych Usług medycznych objętych niniejszą umową, 

g) dokonywania wymaganych wpisów do dokumentacji terapeutycznej Beneficjentów,  

a także innych dokumentów, stosowania, w zakresie wydawanych skierowań i opinii, 

przepisów prawa, 

h) przestrzegania przepisów BHP i p/poż. oraz Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego u 

Zamawiającego oraz innych dokumentów wewnątrzzakładowych,  

w tym również powstałych po dacie zawarcia Umowy, 

2. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć posiadanie 

aktualnych i wymaganych zaświadczeń o odbytych szkoleniach BHP personelu (stosownie do 

stanowiska pracy, zgodnie z przepisami prawa), a także: 

a) we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć posiadanie aktualnych  

i wymaganych badań profilaktycznych personelu, o których mowa w ustawie o służbie 

medycyny pracy oraz zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, noszenia odzieży 

ochronnej i roboczej spełniającej wymogi stosowane u Zamawiającego  

w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu i wzornictwa – zakupionej na swój koszt 

oraz utrzymywania jej w należytej czystości zgodnie z wymogami sanitarno– 

epidemiologicznymi, 

b) ochrony i przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i innymi właściwymi regulacjami wewnątrzzakładowymi 

w tym zakresie. Dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu i zakresie 

niezbędnym dla realizacji przedmiotu Umowy, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących  przepisów prawa,  

w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy  

o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza, a także ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli prowadzonej w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy przez osoby upoważnione przez Zamawiającego lub inne instytucje 

kontrolujące, a także stosowania się do ich zaleceń. 

5. Kontrola obejmuje wykonywanie Umowy, w szczególności w zakresie: 

a) oceny merytorycznej i sposobu udzielania Usług medycznych, 

b) liczby i rodzaju usług medycznych, 

c) prowadzenia wymaganej dokumentacji terapeutycznej, 

d) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości, 

e) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych, 

f) przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnątrzzakładowych, obowiązujących  

u Zamawiającego 

6. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z personelem Zamawiającego 



 
7. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Usług medycznych objętych Umową wyłącznie na rzecz 

beneficjentów wskazanych przez Zamawiającego. 

8. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 lit. c, jest własnością Zamawiającego i jest przechowywana 

w siedzibie Zamawiającego. 

9. Szczegółowy zakres zadań związanych z realizacją Umowy określa załącznik nr 1, stanowiący 

integralną jej część. 

 

§ 4 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca nie podlega kierownictwu Zamawiającego, jest 

samodzielny i niezależny od Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż ma obowiązek przestrzegania 

postanowień Umowy, obowiązujących przepisów prawa, procedur  

i standardów obowiązujących dla właściwej gałęzi medycyny, w tym stosowanych przez 

Zamawiającego oraz wewnętrznych regulacji, obowiązujących u Zamawiającego, również tych, 

które weszły w życie po zawarciu Umowy. 

2. Wykonawca ma prawo zlecania określonych czynności fachowemu personelowi ZSWI, 

pracującemu u Zamawiającego, w zakresie udzielania usług medycznych, na zasadach 

wynikających z przepisów prawa, w szczególności o wykonywaniu zawodu lekarza. 

3. W przypadku planowanej nieobecności Wykonawca zobowiązany jest zgłosić i uzgodnić ją z 

Zamawiającym. Wykonawca zapewni, w miarę możliwości, zastępcę  

z równorzędnymi kwalifikacjami i uprawnieniami do udzielania Usług medycznych. 

4. W przypadku, gdy przerwy w świadczeniu usług lub nieobecności wpływają negatywnie na 

funkcjonowanie Zamawiającego, Strony podejmą rozmowy w celu ustalenia zasad dalszej 

realizacji Umowy, a w przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od rozpoczęcia 

rozmów, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. 

5. Niedopełnienie postanowień ust. 3 przez Wykonawcę, skutkuje jego odpowiedzialnością za 

wszelkie szkody wynikłe na skutek niezabezpieczenia ciągłości udzielania Usług medycznych 

objętych przedmiotem Umowy, z  zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Postanowienia ust. 5 nie stosuje się w sytuacji przypadków losowych, których rodzaj lub charakter 

uniemożliwił Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o nieobecności, przy  jednoczesnym braku 

winy Zamawiającego w tym zakresie. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu informacje o niesprawności 

sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń, a także o wszelkich brakach  

i niedoborach. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeń, 

wyposażenia do udzielania innych, niż objęte Umową, usług medycznych. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu rodzaj i jakość sprzętu oraz aparatury medycznej 

udostępnionej do realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę Umowy w zakresie: 

a) braku lub niedbałego lub niezgodnego z przyjętymi standardami prowadzenia dokumentacji 

medycznej pacjenta, a także innej dokumentacji wskazanej w Umowie, 



 
b) udzielania Usług medycznych w sposób stanowiący naruszenie obowiązujących standardów 

lub przepisów prawa, 

c) nieprzestrzegania wewnętrznych procedur przyjętych w Stowarzyszeniu, decyzji Koordynatora 

lub Specjalisty ds. merytorycznych, w szczególności dotyczących organizacji udzielania Usług 

medycznych, przepisów porządkowych, zarządzeń  

i innych regulacji wewnętrznych, o których Wykonawca został powiadomiony, 

d) innego niż w lit. a-c istotnego naruszenia postanowień Umowy, 

      Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% (brutto)  

      wartości zamówienia za każdą postać ww. naruszenia Umowy.  

      Przed obciążeniem Wykonawcy karą, Zamawiający wezwie go do złożenia wyjaśnień  

      w zakreślonym przez Zamawiającego terminie. 

2. Wykonawca oświadcza, że w razie obciążenia go karą, o której mowa w ust. 1, wyraża zgodę 

na potrącenie przysługującej Zamawiającemu względem niego wierzytelności  

z tytułu ww. kary z wierzytelności przysługujących  Wykonawcy względem Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych, w przypadku gdy naliczone kary nie pokrywają 

wysokości szkody. 

 

§ 7 

1. Okresem rozliczeniowym udzielania usług medycznych jest miesiąc kalendarzowy. 

2. Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma stawkę: 

• Za wykonanie 1 pakietu badań prenatalnych w kwocie ………..zł brutto 

(słownie:……………………………………….zł).  

• za 1 wizytę lekarską neurologiczną w kwocie ………..zł brutto 

(słownie:……………………………………….zł).  

• za 1 wizytę lekarską pediatryczną w kwocie …………… zł brutto 

(słownie:……………………………………….zł). 

• za 1 wizytę lekarską  psychiatryczną w kwocie ………..zł brutto 

(słownie:……………………………………….zł).  

• za 1 wizytę lekarską z zakresu rehabilitacji medycznej w kwocie …………… zł brutto 

(słownie:……………………………………….zł). 

3. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca  wystawi fakturę VAT za miesięczne wykonanie 

usług medycznych. 

4. Wykonawca po upływie każdego miesiąca, w którym świadczone były usługi medyczne,  

     przedkłada Zamawiającemu – łącznie z rachunkiem lub fakturą – pokrywające się z danymi  

     zawartymi w  dokumentacji terapeutycznej informacje o udzielonych przez niego 

     Świadczeniach zdrowotnych (wg. załącznika nr 2 do niniejszej umowy), potwierdzone 

     przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (w szczególności Koordynatora lub 

    Specjalistę ds. merytorycznych). 

5. Poprawnie wystawiony rachunek lub fakturę wraz z załącznikiem, należy wystawić na 

    koniec miesiąca kalendarzowego za miesiąc, w którym świadczona była 



 
    usługa i przedłożyć nie wcześniej, niż pierwszego dnia i nie później, niż do siódmego 

    dnia następnego miesiąca. 

6. Za datę zapłaty za spełnione świadczenie uznawany będzie dzień obciążenia rachunku 

     Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza i wyraża zgodę na to, że: 

a) realizując przedmiot Umowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

b) realizując przedmiot Umowy zobowiązuje się do wykorzystywania własnej aparatury  

i sprzętu medycznego, do realizacji przedmiotu Umowy, 

c) w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie wykorzystywał pomieszczeń 

Zamawiającego do wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej, 

d) ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone przy udzielaniu 

Usług medycznych określonych w Umowie, o ile powstały z jego winy. 

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu Usług medycznych ponosi Wykonawca. 

3. Odpowiedzialność cywilną deliktową (ex delicto), zarówno względem Zamawiającego, jak 

i względem osób trzecich, wynikającą z popełnienia przez Wykonawcę czynu niedozwolonego przy 

udzielaniu Usług medycznych ponosi wyłącznie Wykonawca. 

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  

z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi działania lub zaniechania Wykonawcy,  

w szczególności mającymi związek z udzieleniem tej osobie Usługi medycznej przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

przedstawić mu pisemne wyjaśnienia. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu kar finansowych, kar umownych, odszkodowań lub 

innych obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez podmioty do tego uprawnione, które zostać 

mogą nałożone wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę. Na zasadach opisanych w zdaniu powyżej Wykonawca jest również zobowiązany do 

naprawienia szkody. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia  

w realizacji usługi, w stosunku do terminu wykonania usługi uzgodnionego pomiędzy stronami, a 

wynikającego z bieżącego zapotrzebowania spowodowanego rotacją uczestników projektu 

realizowanego przez Zamawiającego  - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto 

określonego w §7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.  

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie ujawniania osobom trzecim informacji, 

dokumentów i materiałów uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy,  

a w szczególności: 

a) nie posługiwania się w/w informacjami w celu niezwiązanym z realizacją Umowy, 

b) zachowaniem poufności danych osobowych i medycznych osób objętych opieką medyczną w 

Stowarzyszeniu, 

c) zachowania poufności danych i informacji dotyczących Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności treści Umowy w zakresie  

      odnoszącym się do wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 



 
 

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia ……………………………… r. do dnia 30.04.2022 r. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu  wypowiedzenia w 

formie pisemnej, w przypadku: 

a) stwierdzenia przez Zamawiającego powtarzających się nieprawidłowości  

we wpisach w wymaganej dokumentacji, w szczególności terapeutycznej, 

b) powtarzającego się naruszania zasad wynikających z przepisów, regulaminów  

i standardów obowiązujących u Zamawiającego, 

c) zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub określeniu innego sposobu 

udzielania Usług medycznych, 

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, 

w przypadkach, gdy Wykonawca: 

a) został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

b) w inny sposób naruszył istotne postanowienia Umowy. 

4. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadkach, gdy Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą 

wynagrodzenia powyżej 30 dni, pod warunkiem jednak, że przed złożeniem oświadczenia o 

wypowiedzeniu Umowy, wezwie pisemnie Zamawiającego do uregulowania zaległych płatności, z 

zakreśleniem dodatkowego 14 dniowego terminu. 

5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

6. Wykonawca, z chwilą, gdy Umowa ulega wypowiedzeniu lub rozwiązaniu w inny sposób, 

zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała 

negatywnego wpływu na dalszy tok świadczenia usług Beneficjentom. 

7. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym, okresem wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 11 

1. Każda zmiana warunków Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Ustawy o działalności leczniczej. 

3. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i 

dwóch dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

             

Wykonawca Zamawiający 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ, OBJĘTYCH PRZMIOTEM UMOWY ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z NICH 
OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ WYKONAWCY 

 
Do zadań Wykonawcy należy w szczególności: 
 

a) świadczenie usług medycznych w zakresie przeprowadzeniu kompleksowej wizyty 

lekarskiej z każdym z 4 lekarzy następujących specjalizacji: neurolog, psychiatra, pediatra, 

rehabilitacji medycznej oraz określenie ścieżki terapii według rozwoju psychoruchowego 

dziecka, dla dzieci objętych projektem w przedziale wiekowym 0-7 lat lub/oraz wykonaniu  

kolejnych wizyt u wybranego specjalisty. 

b) Wykonaniu pakietu badań prenatalnych dla 8 ciężarnych kobiet. 

 

Świadczenie usług medycznych dla beneficjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej 
w zakresie możliwości: 

• udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 
• współpraca z pozostałymi członkami zespołu ZSWI, 
• zawiadamianie Koordynatora o wszelkich ważniejszych wydarzeniach w ZSWI,  

a także o podejmowanych ustaleniach, 
• prowadzenie dokumentacji terapeutycznej w zakresie określonym przez Koordynatora, 
• przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, praw i obowiązków beneficjenta, 
• przestrzeganie regulacji określających zasady przetwarzania danych osobowych 

Beneficjentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

 

Nazwa     …………………………………………………………………………………… 

(Wykonawca) 

Zestawienie świadczonych usług wykonanych w miesiącu ……………………… 

L.p. Nazwa usługi 

Data 

świadczenia 

usług 

Ilość beneficjentów 
Miejsce wykonywania 

usługi medycznej 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Wykonawca oświadcza, że w ww. czasie nie świadczy usług na rzecz innych podmiotów. 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

Koordynator 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 


