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Załącznik nr 3 do ZK/09/2017/EFS 

 

WZÓR UMOWY 

na realizację badań przesiewowych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Subregion Środkowy – 

wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i 

młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” 

 

zawarta w dniu …………………… 2017 r. w Korfantowie pomiędzy: 

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 

Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział 

Gospodarczy, NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 

23.000.000,00 zł,  

reprezentowanym przez Wojciecha Machelskiego – Prezesa Zarządu, 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………., posiadającym wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą pod numerem…………………………, którego reprezentuje:…………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Umowa niniejsza zostaje zwarta w oparciu o art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.              o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638t.j.), art. 139 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 

t.j.). 

 

§ 1  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja programu „Subregion Środkowy – wysportowany i 

zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i 

młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia”, zwanego dalej 

Programem, w okresie od ………………….. do ………………… lub do wyczerpania limitu badań. 

2. Programem objęci będą dorośli pomiędzy 45 a 65 rokiem życia zamieszkujący jeden powiatów 

województwa opolskiego: nyski, prudnicki, grodzki opolski, miasto Opole . 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia badań przesiewowych. 

Procedura badania obejmuje: odebranie od Uczestnika na piśmie świadomej zgodę na udział w 

badaniu, pomiar wzrostu, pomiar wagi, pomiar obwodu pasa na poziomie pępka, wyliczenie 

współczynnika BMI, pomiar ciśnienia i tętna, przekazanie uczestnikowi formularza i odebranie od 

niego wypełnionej karty uczestnika projektu.  

4. Ilość badań określona w załączniku nr 2 do zaproszenia jest ilością szacunkową i może ulec 

zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż z racji swoich kompetencji i wyposażenia sprzętowego jest w pełni 

uprawniony i przygotowany do wykonywania usługi na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 2  

[warunki realizacji umowy] 
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1. Badania realizowane będzie w podmiocie wykonującym działalność leczniczą 

[nazwa…………………], [adres …………………….] w dniach i godzinach pracy podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą. 

2. Wykonawca oświadcza, iż osoby wykonujące świadczenia zdrowotne w ramach niniejszej mowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz że osoby te udzielają świadczeń zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań zgodnie z niniejszą umową przy 

użyciu własnych środków i urządzeń, przy czym druki formularzy zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiający. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pacjentów o możliwości przeprowadzania badań, 

przekazywania pacjentom informacji o korzyściach przystąpienia do programu,  przekazywania 

pacjentom ulotek związanych z profilaktyką nadwagi i cukrzycy przekazanych przez 

Zamawiającego, umieszczenie informacji o programie poprzez widoczne w miejscu jego realizacji 

plakaty dostarczone przez Zamawiającego oraz przez ustną informację kierowaną do odbiorców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentów  związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz 

do regularnego, co miesięcznego przekazywania dokumentów Zamawiającemu – do dnia 5 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z zastrzeżeniem pkt. 6. 

6. W miesiącu grudniu 2017 przekazanie dokumentów nastąpić musi do dnia 22 grudnia 2017 r. 

 

§ 3 

[obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

uzyskanych od uczestników badań informacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

§ 4  

[kontrola] 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Zamawiającego kontroli wykonywanych 

usług w ramach umowy. 

2. Czynności kontrolne dotyczą w szczególności: 

a) Sposobu zorganizowania i przeprowadzania badań przesiewowych zgodnie z §1 ust. 3 umowy 

b) Sposobu informowania pacjentów o możliwości przeprowadzenia badań zgodnie z §2 ust. 4 

umowy 

c) prawidłowości wypełniania karty uczestnika projektu.  

 

§ 5  

[warunki płatności] 

1. Cena jednostkowa za badanie przesiewowe to …………………zł brutto (słownie: ………….).. 

2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, obliczane jako 

iloczyn przeprowadzonych badań oraz ceny jednostkowej brutto badania. 

3. Podstawę zapłaty należności stanowi prawidłowo sporządzona faktura za badanie przesiewowe z 

załączonym zestawieniem uczestników badania. Zestawienie zostanie opracowane na podstawie 

prawidłowo wypełnionej dokumentacji badania. Za prawidłowo wypełnioną dokumentację uważa 

się w szczególności: wypełnioną świadomą zgodę na udział w badaniu i kartę uczestnictwa 

potwierdzającą wiek i zamieszkanie osoby badanej zgodnie z założeniami projektu. Wzór 

zestawienia stanowi załącznik nr …. do umowy 

4. Rozliczenie między stronami następować będzie w okresach miesięcznych za rzeczywistą liczbę 



 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 
województwa opolskiego w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-20202   

 

3 

prawidłowo wykonanych badań. 

5. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

6. Przed dokonaniem płatności faktura wraz z wykazem wykonanych usług sprawdzona będzie pod 

względem merytorycznym przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. W przypadku 

niezgodności termin płatności ulegnie przesunięciu o okres wyjaśnienia rozbieżności. 

 

§ 6  

[czas trwania umowy] 

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

 

§ 7  

[rozwiązanie i odstąpienie od umowy] 

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku: 

a. upływu czasu, na który była zawarta, 

b. z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 

c. wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia,                 

w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

2. Za rażące naruszenia istotnych postanowień umowy uważa się m.in.: 

a. zaprzestanie przez Wykonawcę świadczenia usług, będących przedmiotem umowy, 

b. stwierdzenie braków w prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji medycznej i 

statystycznej, 

c. naruszenie obowiązujących przepisów prawa  

d. odmowę ze strony Wykonawcy poddania się kontroli wykonywania świadczeń 

wynikających z niniejszej umowy, 

e. nie przedstawianie w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań i 

informacji, 

3 .  Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku zaistnienia zmian 

organizacyjnych lub podmiotowych Zamawiającego, które utrudniałyby jej realizację, Wykonawca zaś 

zrzeka się wszelkich roszczeń mogących powstać z tego tytułu.    

 

§ 8  

[odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie] 

1. Zamawiający ma prawo pobrać od Wykonawcy kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia lub zwłoki w przekazaniu zestawień określonych w §2 ust 5 i 6 umowy. 

2. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 

 

§ 9  

[ochrona danych osobowych] 

1. Administratorem danych osobowych, które będą pobierane od pacjentów-odbiorców w ramach 

Programu jest Zamawiający. 

2. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszej Umowie Zamawiający powierza 

Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe Pacjentów biorących udział w badaniach w ramach 

Programu stanowiące ich dokumentację medyczną .  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w zgodzie z 

prawem oraz z treścią niniejszej Umowy oraz jedynie w celu wykonywania czynności objętych 

niniejszą umową.  

4. Wykonawca oświadcza, że stosuje środki techniczne, organizacyjne oraz administracyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną, w szczególności pozwalające na zabezpieczenie danych osobowych przed 
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ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

5. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych stosuje środki 

zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 wskazanej ustawy oraz, że spełnia 

wymogi określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39a ustawy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany:  

a.  wykonywać niniejszą Umowę z należytą starannością, w szczególności chroniąc dane osobowe; 

b. na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich faktach i zdarzeniach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, zgłoszeniach podmiotów danych, czynnościach kontrolnych ze 

strony uprawnionych organów i tym podobnych okolicznościach;  

c. do zachowania w tajemnicy danych osobowych, o których powziął wiadomość w związku z 

wykonywaniem niniejszej Umowy. Obowiązek przestrzegania tajemnicy trwa także po zakończeniu 

niniejszej Umowy;  

d. do udostępniania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji niezbędnych do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie;  

8. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zwróci wszystkie dane osobowe (wraz z 

nośnikami, na których są one przechowywane) oraz całą dokumentację i korespondencję dotyczącą 

danych osobowych w terminie oraz formie uzgodnionej z Zamawiającym.  

9. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim 

(Podwykonawcy), o ile owe podmioty zapewniają należyty poziom bezpieczeństwa danych 

osobowych, na poziomie co najmniej równym poziomowi bezpieczeństwa zapewnianemu przez 

Wykonawcę. Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących 

dodania lub zastąpienia Podwykonawców, dając Zamawiającemu możliwość na wyrażenie sprzeciwu 

wobec takich zmian.  

10. Wykonawca będzie ponosić wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonywania obowiązków określonych w niniejszym paragrafie. W szczególności, 

Wykonawca odpowiadać będzie za działania i zaniechania Podwykonawców, którym powierzono dane 

do dalszego przetwarzania.  

 

§ 1 0  

[postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

2. W zakresie nie uregulowanym w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

i innych obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z realizacją nin. umowy, będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

5. Strony Umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy warunki realizacji przedmiotowej umowy 

oraz wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją umowy. 

6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


