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Tekst jednolity po modyfikacji 19-02-2019r. 

Za cznik nr 5  
WZÓR 

 
UMOWA  

na przygotowanie i realizacj  indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie 
specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z 

obszarów wiejskich OSI w zak adach pracy województwa wi tokrzyskiego w okresie 15.03.2019r. – 
30.06.2020r. 

 
Zawarta w dniu  .........................  roku w Kielcach pomi dzy: 

wi tokrzyskim Zwi zkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzib  w Kielcach, przy ul. 

Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisanym do Rejestru 

Stowarzysze  Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy w Kielcach, X Wydzia  

Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000079357, zwanym dalej „Zamawiaj cym”, 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..,   
i 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pe na nazwa podmiotu, siedziba i adres) 

(nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego i jego siedziba) (nr w rejestrze/ewidencji) ( nr wpisu w Rejestrze podmiotów leczniczych} 

(wysoko  kapita u zak adowego je li dotyczy. NIP, REGON) 

reprezentowan  (ym) przez: 
(imi  i nazwisko, pe niona funkcja, podstawa reprezentacji) 

zwanym dalej Wykonawc ,  

 

wy onionym w dniu …………………………………….2019r.  w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w 

post powaniu o udzielenie zamówienie w procedurze zasada konkurencyjno ci,  

 
o tre ci poni szej: 

§ 1 

1. Zamawiaj cy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania przedmiotu umowy, którym 

jest przygotowanie i realizacj  indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na 
eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla 
pracowników z obszarów wiejskich OSI w zak adach pracy województwa wi tokrzyskiego w okresie 
___________________________ – 30.06.2020r. 
*(data zostanie uzupe niona zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego przy uwzgl dnieniu daty zako czenia procedury wy onienia Wykonawcy) 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia winna by  zgodna z opisem i wymaganiami zawartymi w Zapytaniu 

ofertowym i ofercie Wykonawcy, stanowi cymi integraln  cz  niniejszej umowy. Pod poj ciem „przedmiot 
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umowy” lub „przedmiot zamówienia”,  Strony rozumiej  opis przedmiotu zamówienia wskazany w niniejszej 

umowie, zapytaniu ofertowym oraz Ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca o wiadcza, e posiada odpowiedni  wiedz , do wiadczenie i dysponuje stosown  baz  do 

wykonania przedmiotu umowy oraz e przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem nale ytej 

staranno ci przy uwzgl dnieniu profesjonalnego jej charakteru, w szczególno ci Wykonawca stosownie do art. 

17 ust. 1 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190; ze zm.) /dalej jako: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej/ o wiadcza, e spe nia  

i zobowi zuje si , e przez ca y okres obowi zywania umowy, spe nia  b dzie nast puj ce warunki: 

1) ma status podmiotu leczniczego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

dzia alno ci leczniczej potwierdzony wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonuj cych Dzia alno  

Lecznicz  (RPWDL) prowadzonego przez w ciwy organ / w ciwego wojewod / zgodnie z art. 100  

i nast. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej w zakresie rodzajów  stacjonarnych  

i ca odobowych wiadczenia zdrowotne inne ni  szpitalne stanowi ce przedmiot umowy; 

2) posiada pomieszczenia i/lub urz dzenia odpowiednie do rodzaju wykonywanej dzia alno ci leczniczej 

oraz zakresu udzielanych wiadcze  zdrowotnych stanowi cych przedmiot umowy, dotycz cych w 

szczególno ci warunków: ogólnoprzestrzennych; sanitarnych; instalacyjnych okre lonych w 

obowi zuj cych w ca ym okresie obowi zywania umowy przepisach Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegó owych wymaga , jakim powinny odpowiada  pomieszczenia 

i urz dzenia podmiotu wykonuj cego dzia alno  lecznicz  Dz. U. z 2012 r. poz. 739; 

3) przy udzielaniu wiadcze  zdrowotnych stosuje standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dla dziedziny 

medycyny obj tej zakresem wiadcze  zdrowotnych stanowi cych przedmiot umowy udzielanych przez 

ten podmiot wykonuj cy dzia alno  lecznicz  lub dla rodzaju wykonywanej przez niego dzia alno ci 

leczniczej; 

4) w celu zapewnienia odpowiedniej jako ci wiadcze  zdrowotnych stanowi cych przedmiot umowy 

stosuje standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dotycz  sposobu sprawowania opieki nad pacjentem 

lub wykonywania czynno ci zwi zanych z udzielaniem wiadcze  zdrowotnych stanowi cych przedmiot 

umowy; 

5) posiada dokument reguluj cy sposób i warunki udzielania wiadcze  zdrowotnych:  statut/* regulamin 

organizacyjny ustalony przez kierownika*(pozostawi  w ciwe stosownie do dokumentu przedstawionego przez Wykonawc ), 

stanowi cy za cznik do umowy i zobowi zuje si  do przedstawienia Zamawiaj cemu ka dorazowo jego 

aktualnej wersji na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem w po wiadczonej za zgodno  z orygina em 

kopii; 

6) u ywa i utrzymywa  wyroby medyczne, wyposa enie wyrobów medycznych, systemy lub zestawy 

zabiegowe z one z wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650); 

7) zapewnia  udzielanie wiadcze  zdrowotnych stanowi cych przedmiot umowy wy cznie przez osoby 

wykonuj ce zawód medyczny oraz spe niaj ce wymagania zdrowotne okre lone w odr bnych 

przepisach; 

8) posiada  wa  umow  ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci 

leczniczej za szkody wyrz dzone przy udzielaniu stacjonarnych i ca odobowych wiadcze  zdrowotnych 

innych ni wiadczenia szpitalne w zakresie zgodnym z  Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 22 

grudnia 2011 r. w sprawie obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej podmiotu 

wykonuj cego dzia alno  lecznicz  (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729), tj. 75.000 euro w odniesieniu 
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do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarze , których skutki s  obj te 

umow  ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej, wykonuj cego dzia alno  lecznicz , o której mowa w art. 8 pkt 

1 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej, stanowi cej przedmiot Zapytania 

ofertowego ustalane s  przy zastosowaniu kursu redniego euro og oszonego przez Narodowy Bank 

Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC zosta a zawarta. Wykonawca ma 

obowi zek  przekazywa  Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi  polisy wraz z 

warunkami ogólnymi ubezpieczenia (OWU) na co najmniej 7 dni przed up ywem wa no ci 

dotychczasowej przedstawionej Zamawiaj cemu polisy; 

9) wszystkie osoby, przy udziale których b dzie wykonywa  umow , w tym równie  osoby trzecie, b  

posiada y wszelkie kwalifikacje i do wiadczenie wymagane przez Zamawiaj cego dla prawid owego i 

kompletnego wykonania umowy, 

10) dysponuje obiektem, w którym mo liwe jest zakwaterowanie z wy ywieniem podczas ka dego dnia 

pobytu co najmniej  18 uczestników w ci gu 3 dniowego pobytu zgodnie z o wiadczeniem zawartym w 

ofercie. 

4. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy, w tym 

równie  za zapewnienie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.   

 

§ 2 

Okres obowi zywania umowy. Osoby i dane teleadresowe adresy do kontaktu. 

 

1. Termin rozpocz cia realizacji Umowy: dzie  podpisania Umowy. 
2. Termin zako czenia realizacji Umowy: 30.06.2020r. 
3. Strony wyznaczaj  do kontaktu w ramach bie cego wykonania Umowy: 

- ze strony Zamawiaj cego: ………………………………., …………………………, ………………………………, 
(imi  i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

- ze strony Wykonawcy: ………………………………., …………………………, ……………………………… . 
(imi  i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 

§ 4 

Wynagrodzenie. 

1.  Strony ustalaj  warto  wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwot : 

brutto: …………..…,…. z , (s ownie z otych: ……………………………………………………     …/100) 

VAT, w przypadku, gdy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug obowi zek podatkowy powstaje  u 

Wykonawcy: …………..…,…. z , (s ownie z otych: ……………………………………………………     …./100) 

netto: …………..…,…. z , (s ownie z otych: ……………………………………………………     …/100) 

w tym: 

1) Wynagrodzenie za I zestaw pobytowy z wy ywieniem i noclegami netto: …………………………… z , 

2) Wynagrodzenie za I zestaw pobytowy z wy ywieniem i noclegami brutto : …………………………… z , 

 

3) Wynagrodzenie za II zestaw pobytowy z wy ywieniem i noclegami netto: …………………………… z , 

4) Wynagrodzenie za II zestaw pobytowy z wy ywieniem i noclegami brutto : …………………………… z , 
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przy zastrze eniu, e wynagrodzenie nale ne jest za ilo  faktycznie wykorzystanych pakietów pobytowych w 

przeliczeniu na 1 uczestnika i zastrze onej w kalkulacji zawartej w ofercie Wykonawcy stawki netto i brutto 

pakietu pobytowego dla jednego uczestnika. 

 

2. Cena za realizacj  przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie niezb dne koszty zwi zane z prawid owym 

wykonywaniem zamówienia. Warto  Umowy jest sta a i niezmienna a  do zako czenia realizacji przedmiotu 

Umowy i zawiera wszystkie koszty zwi zane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Warto  Umowy zosta a 

obliczona na podstawie wiedzy Wykonawcy oraz w oparciu o dane zawarte w zapytaniu ofertowym  

i w Za cznikach do zapytania ofertowego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powy ej przys uguje Wykonawcy po wykonaniu pracy zgodnie z Umow  oraz 

stwierdzeniu przez Zamawiaj cego terminowego i prawid owego wykonania prac obj tych niniejsz  Umow . 

4. Wynagrodzenie p atne jest przelewem, na podstawie prawid owo wystawionych faktur VAT / rachunków,  

w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku, na wskazany przez Wykonawc  w ofercie 

rachunek bankowy. Wynagrodzenie p atne jest miesi cznie z do u za poprzedni miesi c kalendarzowy, w 

którym us ugi by y wiadczone. 

5. Kwota okre lona w §3 pkt 1 stanowi pe ne wynagrodzenie nale ne Wykonawcy z tytu u wykonania umowy. 

6. Dat  zap aty jest data obci enia rachunku bankowego Zamawiaj cego. 

 

§ 51 

Postanowienia zwi zane z personelem zatrudnionym przez Wykonawc  do realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowi zuje si , do zatrudniania w ca ym okresie obowi zywania umowy minimalnego stanu 

zatrudnienia personelu do wykonania przedmiotu zamówienia w ramach ca ego pobytu dla ka dego z 

pakietów: 

- lekarz -   specjalizacja II stopnia z rehabilitacji medycznej lub balneoklimatologii lub ortopedii,  

- piel gniarka,  

- dietetyk, 

- 2 fizjoterapeutów  z uko czonymi kursami w zakresie terapii metodami neurofizjologicznymi /dotyczy 

terapii manualnej/,  

- masa ysta,  

- ratownik w godzinach otwarcia basenu. 

2. Wykonawca zobowi zuje si  do zatrudniania na podstawie umowy o prac  w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917;  ze zm.) w pe nym wymiarze czasu 
pracy w ca ym okresie obowi zywania umowy do wykonania przedmiotu zamówienia w ramach ca ego 
pobytu uczestników dla ka dego z pakietów: 

- fizjoterapeutów  z uko czonymi kursami w zakresie terapii metodami neurofizjologicznymi /dotyczy 

terapii manualnej/,  

- masa ysta,  

- ratownik. 

3. Zamawiaj cy, w zwi zku z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o prac  osób, o których mowa  

w pkt 2.8. Zapytania ofertowego: 

1) W trakcie realizacji umowy Zamawiaj cy uprawniony jest do wykonywania czynno ci kontrolnych wobec 

Wykonawcy odno nie spe niania przez Wykonawc  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac  
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przez Wykonawc  osób wykonuj cych wskazane w ust. 2 czynno ci. Zamawiaj cy uprawniony jest w 

szczególno ci do:  

a) dania o wiadcze  i dokumentów w zakresie potwierdzenia spe niania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny,  

b) dania wyja nie  w przypadku w tpliwo ci w zakresie potwierdzenia spe niania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania wiadczenia.  

2) W trakcie realizacji zamówienia na ka de wezwanie Zamawiaj cego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przed y Zamawiaj cemu wskazane poni ej dowody w celu potwierdzenia 

spe nienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac  przez Wykonawc  osób wykonuj cych 

wskazane w ust. 2 czynno ci w trakcie realizacji zamówienia:  

a) o wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac  osób wykonuj cych czynno ci, 

których dotyczy wezwanie Zamawiaj cego. O wiadczenie to powinno zawiera  w szczególno ci: 

dok adne okre lenie podmiotu sk adaj cego o wiadczenie, dat  z enia o wiadczenia, wskazanie, e 

obj te wezwaniem czynno ci wykonuj  osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac  wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o prac  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

enia o wiadczenia w imieniu Wykonawcy;  

b) po wiadczon  za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  kopi  umowy/umów o prac  osób 

wykonuj cych w trakcie realizacji zamówienia czynno ci, których dotyczy ww. o wiadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj cym zakres obowi zków, je eli zosta  sporz dzony). 

Kopia umowy/umów powinna zosta  zanonimizowana w sposób zapewniaj cy ochron  danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: Ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz przepisami krajowymi wydanymi na jego podstawie, w zakresie 

danych, które s  zb dne do dokumentowania zatrudnienia. Nie mog  podlega  anonimizacji takie dane 

jak: imi  i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy o 

prac , stanowisko i wymiar etatu oraz zakres czynno ci pracownika; 

c) za wiadczenie w ciwego oddzia u ZUS, potwierdzaj ce op acanie przez Wykonawc  lub 

podwykonawc  sk adek na ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne z tytu u zatrudnienia na podstawie 

umów o prac  za ostatni okres rozliczeniowy lub  

d) po wiadczon  za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  kopi  dowodu potwierdzaj cego zg oszenie 

pracownika przez pracodawc  do ubezpiecze , zanonimizowan  w sposób zapewniaj cy ochron  danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy Ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych. 

4. Z tytu u niespe nienia przez Wykonawc  wymogu zatrudnienia minimum personelu w ca ym okresie 

obowi zywania umowy lub niespe nienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o prac  osób 

wykonuj cych wskazane w ust. 2 czynno ci Zamawiaj cy przewiduje sankcj  w postaci obowi zku zap aty 

przez Wykonawc  kary umownej w wysoko ci okre lonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia oraz 

prawa do odst pienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialno  ponosi Wykonawca. Kary umowne nie 

pozbawiaj  Zamawiaj cego mo liwo ci dochodzenia szkody w pe nej wysoko ci na zasadach ogólnych. 

Niez enie przez Wykonawc  w wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie danych przez 

Zamawiaj cego dowodów w celu potwierdzenia spe nienia przez Wykonawc  wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o prac  traktowane b dzie jako niespe nienie przez Wykonawc  wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o prac  osób wykonuj cych wskazane w ust. 2 czynno ci.  

5. Kary umowne: 

a. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób wykonuj cych czynno ci, o których mowa w ust. 2 na 

podstawie umowy o prac  w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu 

kary umowne w wysoko ci 1000,00 z  za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia. 

b. w przypadku odst pienia od umowy przez Zamawiaj cego wskutek naruszania przez Wykonawc  

wymogu zatrudnienia osób wykonuj cych czynno ci, o których mowa w ust. 2 na podstawie umowy  

o prac  w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – Wykonawca zobowi zany b dzie do zap aty kary 

umownej w wysoko ci 0,5% ca ciowego  wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1.  

Kary podlegaj  sumowaniu. 

§ 52  

Postanowienia dotycz ce zatrudnienia osób niepe nosprawnych. 
/*zapisy dotycz  tylko przypadku, gdy Wykonawca w ofercie wskaza  na zatrudnienie osób niepe nosprawnych w kryterium nr 2/  

Uprawnienia Zamawiaj cego zwi zane z wykazaniem zatrudnienia osoby niepe nosprawnej w kryterium 

uwzgl dniaj cym aspekt spo eczny. 

1. Wykonawca zobowi zuje si  do zatrudniania _____ (s ownie: ______________________)* (nale y wype ni  

zgodnie z o wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawcy) osób niepe nosprawnych w rozumieniu przepisów art. 4-5 i 62 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepe nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511; ze zm.) na pe ny etat (pe ny wymiar przewidziany dla 

osoby niepe nosprawnej) w ca ym okresie obowi zywania umowy przy jej realizacji. 

2. Za zatrudnienie osoby niepe nosprawnej b dzie uznawane tak e dalsze zatrudnianie osoby 

niepe nosprawnej, która ju  jest u Wykonawcy zatrudniona i która zostanie oddelegowana do wykonywania 

czynno ci zwi zanych z realizacj  zamówienia. W przypadku rozwi zania stosunku pracy przez osob  

niepe nosprawn  lub przez Wykonawc  przed zako czeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca b dzie 

zobowi zany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepe nosprawnej. 

3. Wymagania w zakresie zatrudnienia odnosz  si  do zaanga owania osoby niepe nosprawnej do realizacji 

przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynno ci zwi zanych z faktyczn  realizacj  

zamówienia. 

4. Status niepe nosprawnego okre lony ma by  na podstawie posiadanego orzeczenia o niepe nosprawno ci 

lub orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci (znacznym lub umiarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia  

o d ugotrwa ej niezdolno ci do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespó  do spraw orzekania  

o niepe nosprawno ci lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u. 

5. Wykonawca z y o wiadczenie, najpó niej do dnia zako czenia realizacji umowy, dotycz ce zakresu  

i rodzaju zada , które wykonywa a ka da z osób niepe nosprawnych w ramach realizowanej umowy. 

6. Zamawiaj cy uprawniony b dzie do kontroli spe niania przez Wykonawc  wymaga  dotycz cych 

zatrudnienia osoby niepe nosprawnej. Na danie Zamawiaj cego, Wykonawca obowi zany b dzie w ci gu 

8 dni roboczych od wezwania (w formie dokumentowej przes anego na adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy lub pisemnej przes anej na Wykonawcy wskazany w umowie) udokumentowa  fakt zatrudnienia 

osoby niepe nosprawnej, w szczególno ci poprzez udost pnienie do wgl du zanonimizowanych 

dokumentów: umowy o prac , dokumentu potwierdzaj cego zg oszenie do ubezpieczenia spo ecznego oraz 

dokumentu potwierdzaj cego status osoby niepe nosprawnej. Zanonimizowane dokumenty nale y z  w 

formie kopii po wiadczonej „ZA ZGODNO  Z ORYGINA EM” przez Wykonawc . 
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7. W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania obowi zków zwi zanych z zatrudnieniem osoby 

niepe nosprawnej Wykonawca b dzie zobowi zany do zap aty kary umownej w wysoko ci 1000 z  za ka dy 

przypadek: 

a. w którym nie spe ni  warunku zatrudniania osób niepe nosprawnych we wskazanej liczbie lub  

b. opó nienia w przedstawieniu Zamawiaj cemu dokumentów dokumentuj cych fakt zatrudnienia osób 

niepe nosprawnych we wskazanej liczbie w stosunku do wskazanego terminu lub 

c.  opó nienia w przedstawieniu Zamawiaj cemu dokumentów dokumentuj cych fakt zatrudnienia osób 

niepe nosprawnych we wskazanej liczbie w stosunku do wskazanego terminu lub 

d. opó nienia w z eniu Zamawiaj cemu o wiadczenia dotycz cego zakresu i rodzaju zada , które 

wykonywa a osoba niepe nosprawna w ramach realizowanej umowy. 

Kary podlegaj  sumowaniu. Niezale nie od naliczenia kar umownych naruszanie przez Wykonawc  

obowi zków wskazanych w  niniejszym paragrafie uprawnia Zamawiaj cego do odst pienia od umowy bez 

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno  i naliczenia kary umownej w wysoko ci 0,5% 

ca ciowego  wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w §4 ust. 1. 

Zastrze enie kar umownych nie pozbawia Zamawiaj cego prawa dochodzenia pe nego odszkodowania na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewy sza wysoko  zastrze onych na t  okoliczno  kar 

umownych. 

§ 53  

/*zapisy dotycz  tylko przypadku, gdy Wykonawca w ofercie wskaza  na zatrudnienie osób niepe nosprawnych w kryterium nr 3 lub 4/  

Postanowienia zwi zane z kryterium jako ci  wiadczonych us ug.  

1. Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia zakwaterowania uczestników us ug stanowi cych przedmiot 

umowy podczas ka dego z dni pobytów w ramach w _______(nale y wype ni  zgodnie z o wiadczeniem zawartym w ofercie 

Wykonawcy)  pokojach jednoosobowych. 

2. Wykonawca zobowi zany jest do zap aty kary umownej w wysoko ci 50% ceny brutto noclegu wskazanej 

przez Wykonawc  w kalkulacji zestawu pobytowego za jeden pobyt uczestnika za ka dy przypadek 

naruszenia obowi zku zakwaterowania uczestników we wskazanej przez niego liczbie pokoi jednoosobowych. 

3. Wykonawca zobowi zany jest do wykonywania przedmiotu umowy w zak adzie leczniczym w ca ym okresie 

realizacji zamówienia na obszarze uzdrowiska zgodnie z o wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie. 

Przez „po enie na obszarze uzdrowiska” rozumie si  dzia anie zak adu leczniczego na obszarze uzdrowiska 

w rozumieniu art. 2 pkt 4) z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1056; ze zm.). 

4. Wykonawca zobowi zany jest do zap aty kary umownej w wysoko ci 1000 z  za ka dy dzie  niespe nienia 

obowi zku wykonywania przedmiotu umowy w zak adzie leczniczym w ca ym okresie realizacji zamówienia na 

obszarze uzdrowiska zgodnie z o wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie. 

5. Kary podlegaj  sumowaniu. Niezale nie od naliczenia kar umownych naruszanie przez Wykonawc  

obowi zków wskazanych w  niniejszym paragrafie uprawnia Zamawiaj cego do odst pienia od umowy bez z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno  i naliczenia kary umownej w wysoko ci 0,5% 

ca ciowego  wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w §4 ust. 1 w przypadku naruszania 

obowi zku, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 4, w przypadku naruszenia obowi zków z ust. 1 i ust. 4 kar  

umown  nalicza si  odr bnie dla ka dego przypadku. 

6. Zastrze enie kar umownych nie pozbawia Zamawiaj cego prawa dochodzenia pe nego odszkodowania na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewy sza wysoko  zastrze onych na t  okoliczno  kar 

umownych.  
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§ 54 

Postanowienia dotycz ce kar umownych w innych ni  wskazane w §51 - §53 przypadkach. 
Postanowienia wspólne dotycz ce kar umownych i odszkodowania. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawc  innych postanowie  umowy, w tym niewykonania lub 

nienale ytego jej wykonania, za ka dy dzie  opó nienia w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn le cych 

po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cemu przys uguje kara umowna od Wykonawcy w wysoko ci 0,01% 

ca ciowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odst pienia przez Wykonawc  od Umowy z przyczyn od niego zale nych lub nienale ytego 

wykonania Umowy przez Wykonawc , b  odst pienia od Umowy w ca ci lub cz ci przez 

Zamawiaj cego z przyczyn zale nych od Wykonawcy, Zamawiaj cemu przys uguje kara umowna od 

Wykonawcy w wysoko ci 10% warto ci ca ciowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 

§4 ust. 1 Umowy, niezale nie od prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w §54 ust. 1 Umowy. 

3. Kary wskazane w umowie podlegaj  sumowaniu. 

4. Zastrze enie kar umownych nie pozbawia Zamawiaj cego prawa dochodzenia pe nego odszkodowania na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewy sza wysoko  zastrze onych na t  okoliczno  kar 

umownych.  

5. Wykonawca wyra a zgod  na potr cenie z przys uguj cemu mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych 

zgodnie z postanowieniami §51 – §54. Potr cenie nast puje na podstawie jednostronnego o wiadczenia 

Zamawiaj cego – noty obci eniowej wystawionej przez Zamawiaj cego i dor czanej za po rednictwem 

poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie. Nota nie wymaga podpisu Zamawiaj cego. 

 

§ 6 

Uprawnienia Zamawiaj cego w zakresie sposobu wiadczonych us ug, bazy organizacyjno-technicznej, 
wy ywienia i noclegów 

1. Zamawiaj cy uprawniony jest a Wykonawca jest zobowi zany do udost pnienia na ka de danie 

Zamawiaj cego pomieszcze  oraz zaplecza ywieniowego i zakwaterowania celem weryfikacji jako ci 

wiadczonych us ug oraz jako ci wy ywienia. 

2. Kontrol  przeprowadza  b  upowa nione przez Zamawiaj cego osoby. 

3. Kontrola dokonywana jest w obiektach, w którym b wiadczone us ugi lecznicze, a tak e w którym b  

zakwaterowane osoby dla których wiadczenia zdrowotne stanowi ce przedmiot umowy b wiadczone. 

4. Osoby przeprowadzaj ce kontrol  w obiektach  w celu dokonania oceny spe nienia wymaga  mog da  

dokumentów potwierdzaj cych ich spe nienie. 

5. Wykonawca zobowi zany jest do przedstawienia na ka dorazowe wezwanie Zamawiaj cego szczegó owego 

wykazu sprz tu wraz z numerami seryjnymi z metryczkami i atestami sprz tu. 

6. Zespó  kontroluj cy ma prawo wykona  zdj cia w obiektach  (baza hotelowa, gabinety, aparatura lecznicza i 

diagnostyczna) celem udokumentowania stanu faktycznego dla potrzeb ustalenia nale ytego wykonywania 

umowy. 

7. Wykonawca (lub osoba przez niego wyznaczona) jest zobowi zany niezw ocznie po przybyciu zespo u 

przeprowadzaj cego kontrol , nie pó niej ni  w ci gu 1 godziny od przybycia zespo u, udost pni  obiekty i 

pomieszczenia do wgl du – w godzinach 8.00 – 18.00 od poniedzia ku do niedzieli w cznie. 
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8. W przypadku uniemo liwienia przez Oferenta dokonania kontroli w obiekcie, zespó  powo any do 

przeprowadzenia kontroli nie mo e dokona  oceny spe nienia przez Wykonawc  wymaga . Zespó  

przeprowadzaj cy kontrol  potwierdza ten fakt w sporz dzonej notatce s bowej. 

9. Protokó  z kontroli podpisuj  osoby uczestnicz ce w kontroli ze strony Wykonawcy oraz osoba 

przeprowadzaj ca kontrol  w obiekcie, w którym maj  by  – zgodnie z ofert  – realizowane indywidualne 

pakiety zdrowotne. Odmowa podpisania protoko u przez osoby uczestnicz ce w kontroli ze strony Wykonawcy 

wymaga sporz dzenia pisemnego uzasadnienia. W razie odmowy podpisania protoko u, zespó  

przeprowadzaj cy kontrol  zamieszcza o tym informacj  w protokole. 

10. Protokó  stanowi podstaw  dalszych dzia  Zamawiaj cego wzgl dem Wykonawcy. 

 

§ 7 

Odst pienie od umowy. 

1. Zamawiaj cy oprócz poszczególnych przypadków przewidzianych w umowie, zastrzega sobie prawo do 

odst pienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci, powoduj cej, e wykonanie Umowy 

nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy mo e zagrozi  istotnemu interesowi bezpiecze stwa pa stwa lub bezpiecze stwu 

publicznemu, w terminie 30 dni od daty powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach, a tak e w przypadkach 

wskazanych w kodeksie cywilnym. W szczególno ci dotyczy to przypadku utraty przez Wykonawc  statusu 

podmiotu leczniczego w zakresie rodzajów dzia alno ci leczniczej stanowi cej przedmiot umowy lub nie 

posiadania polisy ubezpieczeniowej w wymaganym w umowie zakresie i wysoko ci.  

2. W przypadku odst pienia od umowy Wykonawca mo e da  wy cznie wynagrodzenia nale nego z tytu u 

wykonania zaakceptowanej przez Zamawiaj cego cz ci umowy. 

3. Ponadto Zamawiaj cy odst pi od umowy w przypadku: 

1) Wykonawca nie spe nia warunków okre lonych w Zapytaniu ofertowym do udzia u w post powaniu, 

2) wydania prawomocnego wyroku s dowego wzgl dem Wykonawcy zakazuj cego prowadzenia dzia alno ci 

gospodarczej w zakresie obj tym niniejsz  umow ; 

3) z ono wobec Wykonawcy wniosek o og oszenie upad ci, og oszono upad  lub likwidacj  Wykonawcy, 

4) wniosek o og oszenie upad ci Wykonawcy zosta  oddalony z powodu braku funduszy. 

 

§ 8 

Poufno . 

1. Strony Umowy zobowi zuj  si  do zachowania zasad poufno ci w stosunku do wszelkich informacji,  

w szczególno ci danych osobowych, w których posiadanie wesz y lub wejd  w zwi zku z realizacj  

niniejszej Umowy osobom nieuprawnionym, a które nie maj  charakteru jawnego zgodnie z w ciwymi 

przepisami. Strony Umowy zobowi zuj  si  równie  do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego 

zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drug  Stron . Uzyskane informacje oraz 

otrzymane dokumenty mog  by  wykorzystywane wy cznie w celach zwi zanych z realizacj  Umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc  postanowie  ust. 1 Zamawiaj cemu przys uguje prawo 

rozwi zania Umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysoko ci poniesionej szkody. 

 

§ 10 

1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmiany przedmiotu zamówienia nie powoduj ce konieczno ci zmiany 

umowy: 
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1) zmian  terminu rozpocz cia wiadczenia us ug w przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy przed y 

si , przekraczaj c wskazany termin rozpocz cia wiadczenia us ug. Wówczas wiadczenie us ug 

nast puje od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, co nie stanowi niedozwolonej, 

istotnej zmiany umowy, w takim przypadku termin zako czenia wiadczenia us ug nie ulega zmianie. 

Wykonawca w takim przypadku b dzie zobowi zany do takiego u enia harmonogramu pakietów 

pobytowych przy zachowaniu warunków zamówienia, aby zakres przedmiotu zamówienia zosta  w ca ci 

zrealizowany. 

2) Zmniejszenia ilo ci osób, dla których wiadczone b  us ugi zdrowotne lub ilo ci pakietów pobytowych 

wskutek okoliczno ci, za Zamawiaj cy lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci, np. rezygnacja 

uczestników partnerów lub przedsi biorcy/ów, dla którego/ych pracowników dedykowane s wiadczenia 

stanowi ce przedmiot Zapytania ofertowego, zrezygnuje/  z udzia u w Projekcie lub ograniczy/  jego 

zakres w takim stopniu, konieczna b dzie zmiana ilo ci wiadcze  stanowi cych przedmiot umowy,  w 

takim przypadku Zamawiaj cy niezw ocznie po powzi ciu informacji o powy szym, ka dorazowo 

zawiadomi Wykonawc  o zaistnieniu w/w okoliczno ci. Zmniejszenie nie mo e by  wi ksze ni  10% 

wszystkich uczestników (1100) i/lub 10% ilo ci ka dego z pakietów.  

3) Zmiana uczestnika/ów, dla którego b wiadczone us ugi zdrowotne stanowi ce Przedmiot zamówienia 

wskutek rezygnacji z uczestnictwa lub innych okoliczno ci skutkuj cych konieczno ci  zmiany 

uczestnika/ów. 

4) Zmiany personelu wskazanego przez Wykonawc  do wiadczenia przedmiotu umowy wskazanego w 

Wykazie osób. Zmiana wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawieraj cego uzasadnienie zmiany 

oraz wskazanie innej osoby spe niaj cej warunki przewidziane w Zapytaniu ofertowym i zgody 

Zamawiaj cego na pi mie pod rygorem niewa no ci. 

5) Zmiana danych adresowych ka dej ze stron, osób do kontaktu i danych do bie cego kontaktu. Zmiana 

wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawieraj cego uzasadnienie zmiany oraz wskazanie innej osoby 

spe niaj cej warunki przewidziane w Zapytaniu ofertowym i zgody Zamawiaj cego na pi mie pod rygorem 

niewa no ci. 

6) zapisy dotycz ce zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych mog  podlega  zmianom stosownie 

do przepisów w tym zakresie obowi zuj cych nie stanowi c istotnej zmiany umowy, o której mowa w 

Rozdziale 6.5.2. pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci na 

lata 2014 - 2020). 

2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmiany umowy w formie aneksu pod rygorem niewa no ci w przypadku: 

1) si a wy sza, strajki, powód , i inne zdarzenia o charakterze nag ym i zewn trznym, którego strony, przy 

zachowaniu wymaganego nale ytego stopnia staranno ci nie mog y przewidzie , 

2) przekszta cenia, po czenia Wykonawcy, 

3) zmiana obiektu wskazanego przez Wykonawc  w pkt 5 oferty. Zmiana mo e nast pi  jedynie za uprzedni  

zgod  Zamawiaj cego na obiekt spe niaj cy warunki i standardy wskazane w Zapytaniu ofertowym oraz – w 

przypadku, o którym mowa w pkt 5 oferty – to kryterium.  

4) zmiana stawki podatku na wiadczone us ugi stanowi ce przedmiot umowy obowi zuj cej w dniu wystawienia 

faktury VAT, 

5) zmiana ilo ci osób lub ilo ci ka dego z pakietów przekraczaj ca 10% (poziom z ust. 1 pkt 2)). 
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3. Zmiany wskazane w §10 ust. 1 pkt 2) i/lub §10 ust. 2 pkt 5) Umowy ka da z osobna i wszystkie cznie nie 

mog  przekroczy  10% warto ci zamówienia okre lonej pierwotnie w Umowie. 

4. Zmiany umowy mo liwe s  jedynie w granicach dopuszczalnych postanowieniami Rozdzia u 6.5.2. pkt 22) 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci i przy spe nieniu wszystkich wskazanych w nich warunków 

dopuszczalnych zmian wskazanych w Zapytaniu ofertowym i Umowie. 
 

§ 11 

Postanowienia ko cowe. 

1. Umowa zosta a zawarta na czas wykonania jej przedmiotu, o którym mowa w §1 Umowy, tj. do terminu 

okre lonego w §2 ust. 2 Umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  zastosowanie maj  przepisy kodeksu cywilnego i innych 

ciwych ustawy. 

3. Ewentualne spory wynik e na tle wykonywania niniejszej Umowy strony poddadz  pod rozstrzygni cie S dowi 

ciwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiaj cego.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaj  formy pisemnej w postaci aneksu. 

5. Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla 

Zamawiaj cego. 

§ 12 

Za czniki. 

Integraln  cz  umowy stanowi  za czniki: 

1. Oferta Wykonawcy z za cznikami.  

2. Zapytanie ofertowe. 

3. Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

                   Zamawiaj cy                 Wykonawca  

 

 

……………………………….     ………………………………. 
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji ka dej ze Stron) 

 

 

…………………………….                    ………………………………. 
(piecz cie firmowe ka dej ze Stron) 


