
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 250 /18 
Wójta Gminy Jemielnica 
 z dnia 7 lutego 2018 r. 

 

RAMOWY PROJEKT UMOWY 

na realizacje programu zdrowotnego w 2018 roku pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności 

ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 – 2015”. 

UMOWA NR …./2017 

zawarta w dniu ............. w Jemielnicy pomiędzy;  
Gminą Jemielnica ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica  
reprezentowaną przez Marcina Wycisło - Wójta Gminy Jemielnica 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
...........................  
z siedziba w ............................................... 
.................................................................. 
(numer wpisu do rejestru, nazwa organu prowadzącego rejestr) 
zwanym w treści umowy Świadczeniodawcą, w imieniu którego działa: 
....................................................................................................................................................... 
na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), 
w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 i 115 ust. 1 pkt 1 oraz ust. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Świadczeniodawca zobowiązuje się do realizacji programu zdrowotnego 
pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica 
na lata 2012 – 2015” w 2018 roku. 
2. Oferta stanowi integralna część umowy. 

§ 2 

Szczegółowy zakres realizacji wykonywanych świadczeń, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do 

umowy - formularz ofertowy złożony w dniu …..   2018 roku. 

§ 3 

1. Programem Świadczeniodawca obejmuje .............. osoby. 

2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w ........................................................................... 

§ 4 

1. Świadczeniodawca oświadcza, że osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach. 
2. O każdej zmianie w imiennym wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych 
zamieszczonym w ofercie, Świadczeniodawca informuje pisemnie Zamawiającego w terminie do 
14 dni od daty dokonania tych zmian. Świadczeniodawca zobowiązuje się, że ewentualne zmiany 
osób udzielających świadczeń zdrowotnych nie spowodują zmniejszenia liczby i obniżenia 
kwalifikacji zawodowych personelu, zagwarantowanych przez Świadczeniodawcę w ofercie. 
3. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielania Świadczeń zdrowotnych z należyta starannością, 



zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z respektowaniem praw pacjenta. 
§ 5 

Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych wymienionych  w umowie               

nie przekroczy  kwoty  30 000,00 zł. brutto.  

Koszt jednostkowy w przeliczeniu na jednego pacjenta wynosi ………….. zł. co  stanowi objęcie ……….. 

pacjentów rehabilitacją, a w tym zabiegi fizjoterapeutyczne, ćwiczenia z zakresu kinezyterapii, 

propagowanie aktywności ruchowej, mobilizację chorego do systematycznej i czynnej pracy nad sobą 

oraz przyzwyczajenie chorego do utrwalania i doskonalenia ruchu poprzez jego powtarzanie.  

§ 6 

Za wykonane świadczenie Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia przelewem na 
konto nr ……………………………………………………………… 
w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury VAT.  
Strony przewidują możliwość wypłaty wynagrodzenia w częściach, przy czym z faktury musi wynikać 

liczba osób objętych świadczeniem. 

§ 7 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018 r. 

§ 8 

Świadczeniodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Zamawiającego część świadczeń, 
o których mowa w § 1 innym podmiotom wykonującym te świadczenia w ramach praktyki 
indywidualnej. 

§ 9 

Świadczeniodawca zobowiązuje się do należytego i starannego wykonywania badań i rehabilitacji, 

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru. 

§ 10 

Świadczeniodawca zobowiązuje się do przedłożenia sprawozdania z wykonania umowy w terminie do 

15 stycznia 2019 roku. 

§ 11 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie od  … …….  2018 roku do 14 grudnia  
2018 roku. 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Do umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 



Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

§ 16 

Integralną część umowy stanowi formularz oferty. 

 

 

 

 

 

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

     Zamawiający                                                                                             Świadczeniodawca 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Oferta na realizacje programu zdrowotnego. 

 

 


