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Załącznik nr 5 

UMOWA (wzór) nr ......../18 

na udzielanie świadczeń przez dietetyka 

 

zawarta w dniu ....................... 2018 r. pomiędzy 

  

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, 

Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 

Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

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

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

 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

 

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w celu 

dokonania wyboru Wykonawcy na udzielanie świadczeń przez dietetyka w ramach 

projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez  Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu 

RPMP.09.02.01-12-0002/18 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń przez 

dietetyka w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego 

przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 

Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18 

2. Zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, że świadczenia będą udzielane w siedzibie Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii osobiście przez Wykonawcę. Miejscem udzielania 

świadczeń jest Dom Dziennej Opieki Medycznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową w terminach i 

godzinach ustalonych przez Strony z zastrzeżeniem, że ustalenia te mogą ulec zmianie w 

zależności od ilości uczestników projektu oraz w zależności od zmian organizacyjnych 

dokonywanych w harmonogramie pracy przez Kierownika Domu Dziennej Opieki 

Medycznej.  
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3. Wszelkie ustalenia w zakresie udzielania świadczeń Wykonawca dokonywał będzie z 

Kierownikiem Domu Dziennej Opieki Medycznej. Wykonawca nie może w ramach 

niniejszej umowy udzielać świadczeń osobom niebędącym uczestnikami projektu, o 

którym mowa w § 2. 

4. Do organizacji udzielania świadczeń będą miały zastosowanie wewnętrzne przepisy 

Zamawiającego. Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy, który zobowiązany jest 

się z nimi zapoznać. 

 

 

WARUNKI FINANSOWANIA 

§ 4 

1. Z tytułu udzielania świadczeń Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w 

kwocie stanowiącej iloczyn godzin udzielania świadczeń oraz kwoty w wysokości 

……… za 1 godzinę. 

2. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 14.400,00 zł brutto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest wynagrodzeniem brutto. 

4. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

 

§ 5 

1. Wypłata należności wynikającej z realizacji niniejszej umowy następować będzie 

miesięcznie po zakończeniu miesiąca, którego wypłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, z potwierdzonym 

zestawieniem faktycznie wykonanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego godzin 

udzielania świadczeń. Potwierdzenia wykonania świadczeń dokonuje Kierownika Domu 

Dziennej Opieki Medycznej. 

2. Wypłata zostanie dokonana przelewem na konto 

Wykonawcy……………………………………………………………………………..….. 

3. Przez datę zapłaty na konto rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest* podatnikiem podatku VAT. 

5. Wykonawca samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS lub  Zamawiający 

jako płatnik potrąci z wypłacanego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) 

oraz podatek od osób fizycznych.* 

 

 

§ 6 

W razie opóźnienia w przekazaniu należności, o której mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający 

zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy odsetek w wysokości odsetek 

ustawowych. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

§ 7 

1. Przy udzielaniu świadczeń, Wykonawca nie podlega kierownictwu Zamawiającego, jest 

samodzielny i niezależny od Zamawiającego jak też ponosi wyłączną odpowiedzialność 

udzielane świadczenia w zakresie dietetyki . 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP i 

p/poż. określone odrębnymi przepisami, niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania 

świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą umową. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli Zamawiającego w zakresie objętym 

niniejszą umową.  

4. Wykonawca oświadcza, że będzie korzystać z pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego 

wyłącznie w celu udzielania świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca korzystać będzie nieodpłatnie z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu medycznego, 

materiałów medycznych, druków formularzy, sprzętu i materiałów biurowych 

Zamawiającego przy udzielaniu świadczeń w ramach zawartej umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 

trzecim nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem dokumentacji 

medycznej.  

7. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej.* 

 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. do udzielania świadczeń określonych w załączniku nr 1 niniejszej umowy, 

b. do udzielania świadczeń zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, dostępnymi mu 

metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością. 

c. do prowadzenia dokumentacji medycznej zarówno w wersji papierowej jak i 

elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego Zamawiającego zgodnie z 

wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa i wewnętrznych 

procedurach Zamawiającego. 

d. do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów 

wewnętrznych Zamawiającego w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 

e. do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących u 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

Do obowiązków ogólnych Wykonawcy należy również zachowanie życzliwego stosunku 

wobec uczestników projektu, zachowanie życzliwego stosunku wobec współpracującego 

personelu, zachowanie tajemnicy zawodowej. 

 

 

 

PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO 

 

§ 10 

1. Do realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy: 

a. pełny dostęp do niezbędnych środków do udzielania świadczeń w zakresie objętym 

niniejszą umową, 

b. pełny i nieodpłatny dostęp do aparatury i sprzętu medycznego, niezbędnych do 

udzielania świadczeń w zakresie objętym umową, przy uwzględnieniu zasady 

sprawowania nadzoru nad nimi przez kierownika właściwej medycznej komórki 

organizacyjnej Zamawiającego, 

c. w miarę posiadanych możliwości, pełną sprawność aparatury i sprzętu medycznego,  

d. dostęp do pomieszczeń socjalnych, wyposażonych w szafkę na odzież, łazienkę i linię 

telefoniczną, wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji umowy, a znajdujących 

się na terenie właściwych medycznie komórek organizacyjnych Zamawiającego. 

Wykorzystywanie tych pomieszczeń do innego celu będzie podstawą do obciążenia 

Wykonawcy ich kosztami.  
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2. Zamawiający zabezpiecza obsadę pozostałego personelu (np. recepcjonistki) niezbędnego 

do udzielania świadczeń objętych niniejszą umową. 

3. Zamawiający oświadcza, że wszystkie pomieszczenia, w których udzielane będą 

świadczenia spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne stawiane w tym zakresie 

podmiotom wykonującym działalność leczniczą. 

 

§ 11 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli udzielanych świadczeń przez Wykonawcę: 

a. badania efektywności i jakości udzielanych świadczeń, 

b. badania satysfakcji uczestników projektu, 

2. Uprawnienia kontrolne Zamawiającego obejmują ponadto prawo do: 

a. żądania informacji dotyczącej zakresu udzielanych świadczeń, 

b. nadzoru nad prowadzoną przez Wykonawcę dokumentacją medyczną, 

c. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych Zamawiającego z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

d. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych Zamawiającego 

określających jego funkcjonowanie, w szczególności Statutu, regulaminów oraz 

procedur i standardów.  

3. W wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający może: 

a. wydać zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, 

b. skorzystać z innych uprawnień wskazanych w postanowieniach niniejszej umowy.  

 

KARY UMOWNE 

 

§ 12 

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Zamawiający może 

nałożyć na Wykonawca karę umowną do 5% wartości wynagrodzenia z miesiąca 

poprzedzającego zdarzenie za każde stwierdzone naruszenie, w szczególności                          

w przypadku: 

a. Nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w sposób określony                        

w przedmiotowej umowie, 

b. Udaremniania kontroli albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń 

pokontrolnych, 

c. Pobierania nienależnych opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy, 

d. Nieuzasadnionej odmowy udzielania świadczeń, 

e. Przedstawienia przez Wykonawca danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na 

podstawie których Zamawiający dokonał płatności Zamawiającemu nienależnych 

środków finansowych. 

2. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej przez 

Zamawiającego szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek naruszenia przepisów § 16 i 17 niniejszej 

umowy. 

4. Zamawiający może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy  lub podjąć inne kroki prawne w celu uzyskania zapłaty. 

 

CZAS TRWANIA UMOWY, WARUNKI JEJ ZMIANY I ROZWIĄZANIA 

 

§ 13 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.09.2018 r. do dnia 
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31.08.2020 r.  

 

§ 14 

1. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia: 

a. wskutek oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o rozwiązaniu umowy, jeżeli 

Zamawiający nie przekaże w ciągu 60 dni od dnia otrzymania faktury, środków 

finansowych, 

b. z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego, 

c. w skutek oświadczenia jednej ze stron, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza 

istotne postanowienia umowy. 

d. w przypadku zakończenia realizacji Programu Zdrowotnego (bez względu na 

przyczynę  zakończenia realizacji) przez beneficjenta Programu i braku finansowania 

świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, 

e. w każdym terminie za porozumieniem stron. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2 – miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. 

 

 

§ 15 

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 

1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych  usług od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki:  

i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie, 

2. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki:  

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie, 

3. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca:  

i. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy,  

ii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 

jego podwykonawców, 

4. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na usługi, i jednocześnie jest 

mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
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ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia                                   

i wykonywania niniejszej umowy,  

b) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych bezpośrednio lub 

pośrednio w związku z realizacją umowy dotyczących Zamawiającego, 

c) do przestrzegania zapisów Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

d) do przestrzegania przepisów dotyczących dokumentacji medycznej, w szczególności 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) i wydanych rozporządzeń, 

e) do nie wykorzystywania do innych celów niż realizacja umowy informacji 

przekazanych przez KCRiO. Wszelkie nośniki takich informacji powinny być 

zwrócone KCRiO niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, 

f) do utrzymywania stałego kontaktu z oddziałami i komórkami organizacyjnymi 

Zamawiającego, w których Wykonawca zobowiązany jest na podstawie nin. umowy 

udzielać świadczeń.  

 

§ 17 

1. Wyłącznie w celu wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich wykonania Zamawiający powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu Zamawiającego 

zawartych w dokumentacji medycznej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych 

wyłącznie w celu i w zakresie ustalonym w niniejszej umowie oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1024) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych 

osobowych do zastosowania środków zabezpieczających, o których mowa w ustawie 

o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2. 

Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość tego, iż w zakresie zapewnienia środków 

zabezpieczających przetwarzane dane, ponosi taką samą odpowiedzialność,  jaką ustawa 

nakłada na administratora danych.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu na każde jego żądnie, w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania tego żądania, wszelkich informacji na temat 

przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.  
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5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia 

obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 

w tym w szczególności o naruszeniu tajemnicy tych danych osobowych lub ich 

niewłaściwym wykorzystaniu, przedkładając Zamawiającemu w terminie 2 dni 

roboczych od dnia stwierdzenia tego naruszenia raport o przyczynach i sposobie 

naruszenia tych obowiązków oraz działaniach podjętych celem zapobieżenia tym 

naruszeniom w przyszłości.  

6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego  o wszelkich czynnościach prowadzonych 

przez jakikolwiek podmiot lub organ, w tym w szczególności przez Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, Policję lub Sąd, a dotyczących powierzonych mu przez 

Zamawiającego  do przetwarzania danych osobowych, w dniu rozpoczęcia tych 

czynności tak żeby Zamawiający mógł brać udział w tych czynnościach.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym podczas kontroli 

prowadzonej u Zamawiającego przez UODO lub inne właściwe podmioty lub organy, w 

tym w szczególności do dostarczania na żądanie Zamawiającego  pisemnych wyjaśnień, 

dokumentów, zapisów dotyczących przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania 

danych osobowych, w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania.  

8. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego, jak 

i osób trzecich, za szkody powstałe w związku z nienależytym przetwarzaniem 

powierzonych mu danych osobowych. 

9. Przez szkodę, o której mowa w ustępie poprzedzającym strony rozumieją również 

grzywny, jakie zostaną nałożone na Zamawiającego w związku z nienależytym 

przetwarzaniem przez Wykonawca powierzonych mu danych osobowych.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności: 

1. Kodeksu cywilnego, 

2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

 

§ 19 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będą 

właściwe rzeczowo sądy powszechne ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

          Zamawiający                             Wykonawca 

 

 

 

* Wybrać właściwe w zależności o tego czy umowa zawarta jest z osobą fizyczną czy osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 


