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PROJEKT UMOWY 
 

UMOWA NR..................... 
 

zawarta w dniu .................. w Katowicach pomiędzy Miastem Katowice w imieniu, którego 
działa Prezydent Miasta Katowice, z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, którego 
reprezentują:  
…………………………………………..     ………………………………………….. 
 
…………………………………………..     ………………………………………….. 
 
zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 
a 
 
................................................................................................................................. 
    (nazwa i adres firmy) 
............................................................................................................................. 
 
reprezentowanym przez: 
 
................................................................................................................................. 
  (imię, nazwisko)    (funkcja) 
 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
 
      § 1 
1. Zleceniodawca zleca do realizacji usługi z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 
tj. wykonanie bezpłatnych profilaktycznych badań wraz z ………. w ramach  realizacji 
Programu pn.…........................................................ 
w skład których wchodzą: 

1)................................................ 
2)................................................ 
3)................................................ 

2. Jednostkowy koszt zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,                               
w odniesieniu do jednej osoby wynosi..............................zł/osobę. 
3. Całkowita wartość umowy wynosi:...................................................................... 

(należność wyliczono na podstawie: liczby osób objętych działaniami określonymi                   
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy pomnożonej przez całkowity jednostkowy koszt zadania 
określony w § 1 ust. 2 niniejszej umowy). 

4. W ramach kwoty wymienionej w § 1 ust. 3 Zleceniobiorca zobowiązuje się do objęcia 
programem profilaktycznym ........ osób. 
5. Źródłem finansowania jest zatwierdzony plan budżetowy na 2019 r.  – Dz. 851 rozdz. 
85149 § 4280 (zadania własne powiatu). 
6. Podstawa prawna: 

 art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), 

 art 114 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 115 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.),  
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 uchwały nr XLIII/1015/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta 
Katowice na lata 2014-2020”,  

 zarządzenia nr 1916/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 stycznia 2014 r. 
w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-
2020, 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
869). 

 
§ 2 

1. Zobowiązuje się Zleceniobiorcę do poinformowania Zleceniodawcy w terminie do 
dnia............. 2019 r. o możliwości niewykonania umowy. Informacja musi zawierać 
szczegółowy opis przyczyn tak zależnych, jak i niezależnych od Zleceniobiorcy. 
2. W przypadku gdy realizacja zadania jest mniejsza niż 95 %, a Zleceniobiorca nie powiadomi 
Zleceniodawcy zgodnie z ust. 1 o zagrożeniu niewykonania całości przedmiotu umowy 
Zleceniodawca naliczy karę umowną w wysokości 3 % wartości netto umowy. 
3. Zleceniobiorca ma obowiązek wpłaty na rachunek Zleceniodawcy kary umownej 
w terminie 14 dni od doręczenia pisma rozwiązującego umowę. 
4. W przypadku nie zachowania terminu wpłaty kary umownej zostaną naliczone odsetki 
ustawowe od całej wymagalnej kwoty do dnia zapłaty. 
5. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wartość kary umownej, Zleceniodawca zastrzega 
sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 
6. Jeśli zapotrzebowanie społeczne na prowadzenie badań ulegnie zmianie, strony mogą 
zmienić zakres umowy. 

 
§ 3 

1. Przy zadaniach realizowanych w okresie dłuższym niż miesiąc dopuszcza się częściowe 
rozliczanie zadania przy obowiązku końcowego rozliczenia całości zadania - strony ustalają, 
że w trakcie trwania niniejszej umowy Zleceniobiorca może przedłożyć maksymalnie trzy 
rozliczenia częściowe. 
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek Zleceniobiorcy po 
przedstawieniu prawidłowo sporządzonej faktury VAT i sprawozdania, o którym mowa w § 7 
niniejszej umowy w terminie 14 dni od złożenia w siedzibie Zleceniodawcy. 
3. Wynagrodzenie przysługuje za faktycznie wykonane zadanie. 
4. Po wykonaniu całego zadania Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy całościowe 
sprawozdanie z realizacji zadania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej 
umowy. 
5. Zobowiązuje się Zleceniobiorcę do składania miesięcznych raportów z realizacji zadania na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy w terminie do 10-tego dnia 
każdego miesiąca.   

 
§ 4 

1. Niniejszą umowę zawiera się na okres: od dnia  .................. do dnia .......................  
2. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi nie później niż do dnia 22.11.2019 r. 
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za pisemnym oświadczeniem złożonym 
drugiej stronie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia 
istotnych postanowień umowy. 
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4. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności w przypadku 
nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, zmniejszenia zakresu rzeczowego 
realizowanego zadania, a także w przypadku stwierdzenia podwójnego wykazywania  
w sprawozdawczości tych samych osób objętych programem profilaktycznym o podobnym 
zakresie, finansowanym w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu 
Zdrowia lub przez inny podmiot, w sytuacji jednokrotnego przeprowadzenia badania. 
5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 ustala się karę 
umowną w wysokości 5 % wartości netto umowy. 
6. Zleceniobiorca ma obowiązek wpłaty na rachunek Zleceniodawcy kary umownej 
w terminie 14 dni od doręczenia pisma rozwiązującego umowę. 
7. W przypadku nie zachowania terminu wpłaty kary umownej zostaną naliczone odsetki 
ustawowe od całej wymagalnej kwoty do dnia zapłaty. 
8. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wartość kary umownej, Zleceniodawca zastrzega 
sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 

 
§ 5 

Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych profilaktycznych świadczeń 
zdrowotnych i edukacji zdrowotnej określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy są mieszkańcy 
miasta Katowice w wieku .............. lat / uczniowie klas ..... szkół podstawowych. 
 

§ 6 
1. Zadania wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej umowy będą realizowane 
w ......................................, w .................................... przy ul.................................; od 
poniedziałku do piątku, w godzinach.................... 
2. Rejestracja osób, o których mowa w § 5, na badania.......................................odbywać się 
będzie w ..............................................w...................................... przy ul. 
.............................................. od poniedziałku do piątku, w godzinach 
............................................................. (osobiście lub telefonicznie). 
3. Zleceniodawca jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości sposób rejestracji 
pacjentów oraz dni i godziny udzielania świadczeń. 
4. Zobowiązuje się Zleceniobiorcę do zamieszczenia w widocznym miejscu w placówkach 
realizujących zadanie informacji o tym, że prowadzone 
są........................................................................................... , finansowane ze środków 
budżetu Miasta Katowice. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich 
materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach 
publicznych dotyczących realizowanego zadania. 
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich 
materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, 
dotyczących realizowanego zadania, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność, zgodnie 
z zapisami Systemu Identyfikacji Wizualnej Katowic będącego integralną częścią Strategii 
Promocji Katowic.  
6. Każdorazowe wykorzystanie logo Zleceniodawcy winno uzyskać akceptację Zleceniodawcy. 
W tym celu projekty materiałów promocyjnych należy przesyłać na adres e-mail 
…………………@katowice.eu. Zleceniodawca akceptuje projekty po uzgodnieniu z Wydziałem 
Promocji Urzędu Miasta Katowice w ciągu 7 dni roboczych od daty ich przesłania. Brak 
informacji zwrotnej oznacza akceptację projektów. 
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§ 7 
Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy sprawozdanie z wykonanych zadań zleconych na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy. 
 
      § 8  
1. Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez 
Zleceniodawcę w zakresie objętym umową, w tym również kontroli przeprowadzanej przez 
osoby upoważnione Zleceniodawcy. 
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli: 

1) zakresu i sposobu udzielania świadczeń, 
2) dostępności oraz jakości udzielania świadczeń, 
3) prowadzonej i wymaganej dokumentacji medycznej i statystycznej oraz 

finansowo –księgowej w części dotyczącej realizowanego zadania. 
3. Zleceniobiorca w celu realizacji optymalnej jakości podjętego zlecenia zobowiązuje się 
zapewnić niezbędną liczbę personelu o odpowiednich kwalifikacjach, tj.......... 
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia dostępu do odpowiedniego sprzętu 
i materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych, zgodnie 
z przedstawioną ofertą. 
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich, 
skierowań, opinii i zaświadczeń – przepisów obowiązujących w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą. 
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej 
i sprawozdawczości statystycznej oraz rejestracji zgłaszających się pacjentów na zasadach 
wynikających z obowiązujących przepisów. 
7. Zleceniobiorca w ramach realizacji umowy pełni rolę administratora danych osobowych i 
zobowiązuje się do przetwarzania ich zgodnie z zapisami Rozporządzenia 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. 
8. Zleceniobiorca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane osobowe 
przetwarza w ramach zawartej umowy, że podanie danych jest niezbędne dla weryfikacji 
uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
z budżetu Miasta Katowice, a dane mogą być przekazywane Miastu Katowice wyłącznie 
w celach sprawozdawczych i kontrolnych.  
9. Strony oświadczają, że zrealizowały względem siebie obowiązek informacyjny. 
 

§ 9 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na 
czas trwania niniejszej umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz.1729). 
2. Zleceniobiorca, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1, przedstawi     
Zleceniodawcy umowę ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy, pod 
rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 
§ 10 

1. W sprawach nieregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 
§ 11 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu. 
2. Nie dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, niekorzystnych dla 
zamawiającego, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla 
Zleceniodawcy, a jeden dla Zleceniobiorcy. 
 
 
 ZLECENIODAWCA:      ZLECENIOBIORCA: 
 
 
 
    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-WZÓR- 


