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UMOWA Nr DON.073…..2022 

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Koordynowane i kompleksowe wsparcie 

rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości 

w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” w zakresie interwencji: Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie 

ciąży, porodu i połogu: Blok: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych 

zawarta w dniu …………….   w Opolu 

pomiędzy  

Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

ul. Reymonta 8 

45 – 066 Opole 

(REGON: 000640136     NIP 754-24-80-425) 

reprezentowanym przez Dyrektora Klinicznego Centrum  – Małgorzatę Sobel 

zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” 

a  

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(REGON:……………… NIP: ………………………) 

reprezentowanym przez ………………………………………. 

zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie” 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze konkursu na podstawie art. 26 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) zostaje zawarta 

umowa następującej treści:   



 

§ 1 

1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń 

zdrowotnych – badań USG genetycznych płodu – w ramach realizacji przez Kliniczne Centrum Projektu 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Koordynowane 

i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki 

i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” w zakresie interwencji: Poprawa 

jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu bloku: Wczesne wykrywanie wad 

rozwojowych, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” 

pacjentom zamieszkałym na terenie województwa opolskiego. 

2. Rodzaj świadczenia zdrowotnego, ilość, cenę brutto za świadczenie oraz wartość brutto świadczeń 

określa załącznik do umowy zgodnie z ofertą konkursową. 

§ 2 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za udzielenie świadczeń 

zdrowotnych – badań USG genetycznych płodu, posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 

sprzęt oraz będzie udzielał świadczeń zgodnie z zakresem obowiązków określonych w Szczegółowych 

Warunkach Konkursu Ofert. 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rejestrować wszystkie udzielane świadczenia na odpowiednich 

dokumentach związanych z realizacją przez Kliniczne Centrum Projektu a informacje o pacjentach oraz 

udzielanych im poradach wprowadzać na bieżąco do systemu medycznego, udostępnionego poprzez 

usługę pulpitu zdalnego oraz łącze VPN, w którym ewidencjonowana jest dokumentacja związana 

z projektem a Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do nadania mu uprawnień do przetwarzania 

danych w systemie informatycznym. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczać na bieżąco dokumenty projektowe 

koordynatorowi ze strony Klinicznego Centrum zajmującego się blokiem dot. Wczesnym wykrywaniem 

wad rozwojowych w celu bieżącego wprowadzania ich do systemu SL. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki produktu: 

1) liczba osób objętych usługami zdrowotnymi – 450, 

2) liczba kobiet objętych usługami zdrowotnymi w programie dotyczącym opieki nad matką 

i dzieckiem – 450 



 

3) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości 

życia dzięki interwencji EFS – 5. 

§ 4 

1. Ogólna wartość umowy wynosi brutto  ……………….. zł ( słownie: ……………………………złotych 00/100). 

2. Rozliczenie za wykonane badania USG genetycznego płodu nastąpi na podstawie oświadczeń lekarza 

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia każdorazowo, które będą podstawą 

wystawienia faktury. Przyjmujący zamówienie winien również rozliczyć się z badań biochemicznych 

PAPP-A i Beta–hCG oświadczeniem, oddzielnym dla każdego badania, lekarza i uczestnika programu 

o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia. 

3. Należność za świadczenia płatna będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Udzielający zamówienia polecił swemu bankowi przelać 

na konto Przyjmującego zamówienie kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania faktur vat bez podpisu 

Udzielającego zamówienia. 

§ 5 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego 

zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

za szkody spowodowane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową, zgodną 

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 866).  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do systematycznego przedłużania  polisy od odpowiedzialności 

cywilnej w okresie trwania umowy i przedkładania jej Udzielającemu zamówienie. 

§ 6 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uzyskania 

pisemnej zgody Udzielającego zamówienia. 

  



 

§ 7 

Przyjmujący zamówienie gwarantuje współpracę z Udzielającym zamówienia w zakresie nadzoru 

nad udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz poprawą jakości udzielanych świadczeń. 

§ 8 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego 

zamówienia oraz Instytucję Zarządzającą i inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji 

Projektu. 

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia …….2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem czasu, na który była zawarta, 

2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy przez Udzielającego 

zamówienia, 

3) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy 

druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

3. Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym, jeśli Przyjmujący zamówienie rażąco narusza istotne postanowienia umowy 

w szczególności w sytuacji gdy: 

1) został skreślony z rejestru podmiotów leczniczych, 

2) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody 

Udzielającego zamówienia, 

3) nie dotrzymał warunków określonych w § 5 niniejszej umowy dotyczących ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, 

4) rażąco narusza postanowienia wynikające z postanowień § 1- 3  niniejszej umowy. 

§ 10 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Udzielający zamówienie może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 



 

Przyjmujący zamówienie może jedynie żądać wynagrodzenia uzależnionego od faktycznie wykonanego 

zamówienia. 

§ 11 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego 

stronie, a w szczególności wynikających z: 

1) niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego, 

2) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, 

3) nie prowadzenia dokumentacji lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy i niekompletny, 

4) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. 

2. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej zwrotem 

dofinansowania Projektu do Instytucji Zarządzającej, jeżeli zwrot był wynikiem niewłaściwego wykonania 

przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, co Udzielający 

zamówienia stosownie udokumentuje, z wyjątkiem sytuacji, gdy niewłaściwe wykonanie przez 

Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy nastąpiło w wyniku 

okoliczności niezależnych od Przyjmującego zamówienie. 

3. Udzielający zamówienia może naliczyć Przyjmującemu zamówienie karę umowną w wysokości 5% 

wartości brutto nie zrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy 

przez Udzielającego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie. 

4. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Udzielającego zamówienia przewyższa wartość kar 

umownych – Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania 

według reguł określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Udzielający zamówienia ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie. 

§ 12 

1. W przypadku niemożności wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących 

po stronie Przyjmującego zamówienie, jest on zobowiązany do zorganizowania zastępczego wykonania 

świadczenia zdrowotnego i sfinansowania na własny koszt i ryzyko, po uprzednim uzyskaniu zgody przez 

Udzielającego zamówienia. 

2. W przypadku, w którym Przyjmujący zamówienie nie wywiąże się z obowiązku wskazanego w ust. 1, 

Udzielający zamówienia uprawniony jest do zlecenia świadczenia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Przyjmującego zamówienie 

  



 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych 

dla Udzielającego zamówienia lub Przyjmującego zamówienie może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 14 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 

dla Udzielającego zamówienia. 

§ 15 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Kliniczne Centrum Ginekologii, 

Położnictwa i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@ginekologia.opole.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę 

z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 

z późn. zm.); 



 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

_______________________    _______________________ 
Udzielający zamówienia    Przyjmujący zamówienie 

 


