
                                               Ramowy projekt umowy 
na realizację Programu Zdrowotnego Gminy Pilchowice pn. „Program edukacji zdrowotnej 
dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie Gminy Pilchowice w latach 
2012 – 2015 ”. 
 
                                                UMOWA NR ............. 
 
zawarta w dniu ..................... w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice, w imieniu której 
działa Urząd Gminy Pilchowice z/s w Pilchowicach, ul.Damrota 6, NIP 631 – 10 – 21 – 651 
REGON 000687853 reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Pilchowice – Joannę Kołoczek – Wybierek 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Maksymowicz 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a  
............................... z/s w ............................................................................................................ 
 
w imieniu którego działa .................................................................................................... ......... 
 
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 
 
                                                                      § 1 
 
1. Na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Programu Zdrowotnego 
Gminy Pilchowice pn „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
ich rodziców na terenie Gminy Pilchowice w latach 2012 – 2015” za kwotę ............................ 
rocznie / słownie:  
Koszt całkowity uzależniony jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli w danym roku 
kalendarzowym w trakcie realizacji w/w projektu. 
2. Strony przewidują, iż przedmiotem niniejszej umowy zostanie objętych 300 dzieci. 
3. Przedmiotem niniejszego programu zdrowotnego jest edukacja dzieci przedszkolnych do  
5 – go roku życia wraz z ich rodzicami z terenu Gminy Pilchowice. 
4. Wykonawca oświadcza, że realizacja świadczeń zdrowotnych w ramach programu nie 
będzie przedstawiana do refundowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia ani inne podmioty. 
5. Określenie osób uprawnionych, zasady rejestracji pacjentów, zasady organizacji i 
udzielania świadczeń znajdują się w ofercie stanowiącej integralną część umowy. 
 
                                                                     § 2 
 
1. Wykonawca będzie realizować program zdrowotny, o którym mowa w § 1 w okresie od 
dnia podpisania umowy do 15 października 2015r. 
2. Zobowiązuje się Wykonawcę do zamieszczenia w widocznym miejscu w placówkach 
realizujących zadanie informacji, że prowadzony program zdrowotny jest finansowany ze 
środków budżetu Gminy Pilchowice. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z 
obowiązującym prawem w tym zakresie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnie  



z obowiązującym prawem w tym zakresie. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli na każde żądanie Zamawiającego. 
6. Dokumentacja finansowo – księgowa dotycząca realizacji przedmiotu umowy powinna być 
przechowywana w siedzibie Wykonawcy i udostępniana do wglądu dla Zamawiającego na 
każde żądanie, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji programu. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta oraz do wykonywania 
świadczeń zdrowotnych w ramach programu z należytą starannością zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania w zakresie realizowanego programu skarg 
i wniosków pacjentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.  
w sprawie oragnizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisami 
Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
                                                                      § 3 
 
1. Rozliczenie z realizacji programu zdrowotnego za rok 2012 należy przedłożyć do dnia 
10.12.2012r. a pozostałe rozliczenia częściowe w następujących terminach: 
 
 I   rozliczenie częściowe  do 15.10.2013 r. 
 II  rozliczenie częściowe  do 15.10.2014 r. 
 III rozliczenie końcowe    do 15.10.2015 r. 
 
2. Wypłaty wynagrodzenia za częściową i końcową realizację programu będą dokonywane na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i sprawozdania częściowego i końcowego 
z realizacji programu. 
3. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 
dni licząc od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 
Warunkiem zapłaty faktury jest pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z realizacji 
programu zdrowotnego. 
4. Sprawozdanie,o którym mowa w pkt 2 i 3 winno zawierać: 
a) ilość osób objętych programem 
b) sposób realizacji programu 
c) formę i sposób realizacji oświaty zdrowotnej 
d) wnioski i uwagi 
 
5. Wykonawca zobowiazuje się po zakończeniu realizacji programu przedstawić rozliczenie 
merytoryczno – finansowe.                                                           

 
§ 4 

 
1. Umowa może zostać przez Zamawiającego rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, nieterminowego oraz nienależytego 
wykonania umowy zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, a także  
w przypadku stwierdzenia podwójnego wykazywania w sprawozdawczości tych samych osób 
objętych programem profilaktycznym o podobnym zakresie, finansowym w ramach 
powszechnego ubezpieczenia  w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przez inny podmiot  
w sytuacji jednokrotnego wykonania świadczenia. 
 
 



2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wyskości 10% wartości przedmiotu umowy. 
 

§ 5 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom. 
 

§ 6 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia.  
 

§ 7 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 9 
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                                        WYKONAWCA : 
 


