Załącznik do Ogłoszenia
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim z siedzibą przy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Bydgoskiego w osobach:
………………….. - ………………………..
…………………... - ……………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a ………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………….………………………………
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego z zastosowaniem procedury określonej w art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn. zm.), nr sprawy: OR-VII.272.3.3.2020, zostaje zawarta umowa następującej
treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rehabilitacji opartej na indywidualnej
pracy pacjenta (pracownika) z fizjoterapeutą dla wskazanych przez
Zamawiającego pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
2. Usługą zostanie objętych maksymalnie 53 pracowników Zamawiającego,
przewiduje się 10 godzinnych (60 minut) sesji z fizjoterapeutą dla każdego
pracownika. Zamawiający nie wyklucza zmniejszenia liczby pracowników
objętych umową.
3. Ogłoszenie o zamówieniu oraz Oferta Wykonawcy określają szczegółowo
przedmiot niniejszej umowy i stanowią załączniki do niej.
§2
TERMIN i ZASADY REALIZACJI
1.

Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia 31 sierpnia 2021 roku.

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w lokalizacji/jach wskazanych przez
Wykonawcę w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.
3. Miejsce świadczenia usług ma być wyposażone w profesjonalny sprzęt
odpowiedni do oferowanych usług. Miejsce świadczenia usług ma zapewniać

odpowiedni komfort pacjentom korzystającym z usług (wydzielone
pomieszczenia, zorganizowane odpowiednio do oferowanych usług).
Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi szczegółowo sposób
organizacji procesu świadczenia usług.
4. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi
Zamawiającemu:
1) harmonogram realizacji usługi z uwzględnieniem wszystkich pracowników
skierowanych na rehabilitację. Na Wykonawcy będzie ciążył comiesięczny
obowiązek aktualizacji harmonogramu.
2) listę osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi wraz z
potwierdzeniem kwalifikacji tych osób i prawa wykonywania zawodu
fizjoterapeuty.
5. Wykonawca w trakcie świadczenia usługi wykonuje zabiegi zgodne z zaleceniami
dla pacjentów, mieszczące się w oferowanych przez Wykonawcę pakietach.
Wskazana w ofercie cena godziny sesji z fizjoterapeutą jest niezmienna
niezależnie od rodzaju i ilości wykonanych zabiegów, mieszczących się w
ramach zaoferowanych pakietów. Dotyczy to również sytuacji, w której pacjenci
będą żądali wykonania jedynie najdroższych zabiegów zaoferowanych w ramach
pakietów, do czego mają prawo, o ile nie ma przeciwskazań medycznych.
6. Rodzaj wykonywanych zabiegów powinien być uzgodniony z pacjentem i przez
niego zaakceptowany. Po przeprowadzonej sesji pacjent podpisze listę
potwierdzającą odbycie zabiegu. Na liście znajdzie się imię i nazwisko
pacjenta, data wykonania zabiegu, nazwa wykonanych zabiegów oraz czas
trwania sesji. Zamawiający przekaże wykonawcy wzór listy potwierdzającej
odbycie zabiegu.
7. W przypadkach określonych w Ogłoszeniu, Zamawiający ma prawo zawiesić
realizację Umowy. Za okres zawieszenia wynagrodzenie Wykonawcy nie
przysługuje.
8. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z opisem sposobu realizacji
zawartym w Ogłoszeniu.
9. Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego, dotyczące realizacji usługi, będą
rozpatrywane w ciągu 2 dni roboczych.
§3
ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki, których się podjął do wykonania na
podstawie umowy są mu znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej
podstawie potwierdza swoją zdolność i gotowość do ich wykonania zgodnie z
postanowieniami umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym,
materiałowym oraz technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie
całości przedmiotu umowy.
3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób
zaangażowanych w realizację umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawem do
wykonania przedmiotu umowy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za
jego wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej, obowiązującymi
przepisami, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę interesów
Zamawiającego.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie przedstawiał szczegółowe
informacje dotyczące stanu realizacji zadania (lista pacjentów oraz informacja o
ilości przeprowadzonych sesji z fizjoterapeutą dla każdego z nich)
7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na
temat organizacji procesu świadczenia usługi.
8. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do uzgodnienia z pacjentem:
terminów sesji z fizjoterapeutą, ilości i rodzaju wykonanych zabiegów
9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z posiadanymi przez
pacjenta zaleceniami, o ile jego stan zdrowia tego nie wyklucza.
10. Wykonawca ma prawo, w porozumieniu z pacjentem zmienić zalecenia pod
warunkiem zatwierdzenia zmiany przez fizjoterapeutę albo specjalistę fizjoterapii
albo specjalistę rehabilitacji medycznej
11. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego kopię
zmienionych zaleceń dla pacjenta
12. Wykonawca uprawniony jest do odmowy świadczenia usługi pacjentom, których
stan zdrowia na to nie pozwala bądź powoduje, że stanowi zagrożenie dla innych
klientów Wykonawcy. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny sesji z
fizjoterapeutą nie przysługuje.
13. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich
zagrożeniach związanych z wykonywaniem umowy, w tym także o
okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na
jakość, termin lub zakres usług. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy
Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej
umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i
dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają
Wykonawcę.
14. Wykonawca jest uprawniony do przerwania realizacji umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności niezależnych od Niego, a wynikających z przepisów
prawa państwowego lub wydanych przez organy lokalne, z których wynika zakaz
funkcjonowania obiektów określonych w ofercie Wykonawcy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje za czas nie świadczenia usług.
§4
ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy współdziałanie z Wykonawcą w zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, a w szczególności udzielenie
wszelkich informacji koniecznych dla wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przekaże listę pracowników skierowanych na rehabilitację
najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do monitorowania harmonogramu i sposobu
realizacji usługi poprzez okresowe żądanie od Wykonawcy informacji o stanie
realizacji zadania oraz szczegółowego opisu sposobu realizacji zadania
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający wzywa Wykonawcę do
zmiany sposobu świadczenia usługi wskazując potencjalne obszary usprawnień
5. Przekazanie Wykonawcy wzoru listy potwierdzającej odbycie zabiegów.
§5
KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania informacji związanych z realizacją
niniejszej umowy, w szczególności zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i
danych pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, niezależnie od formy
ich przekazania oraz źródła pochodzenia. Obowiązek zachowania tajemnicy ma
zastosowanie zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji, o których mowa w
ust. 1, wyłącznie w celach określonych przedmiotem niniejszej umowy.
3. Dane osobowe pracowników Zamawiającego przekazane w celu realizacji
przedmiotu umowy podlegają ochronie na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 2016 r., str. 1-88).
4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w umowie.
5. Przepisy § 5 mają zastosowanie do Wykonawcy oraz osób przez Niego
zatrudnionych.
§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wartość umowy przez cały okres jej trwania nie przekroczy kwoty: ……………..
zł brutto (słownie: ……………………………………), z uwzględnieniem
obowiązującego ….. % podatku VAT.
2. Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania jednej godzinnej (60 minut) sesji
rehabilitacyjnej z jednym wynosi netto ………….. zł, z uwzględnieniem
obowiązującego ……. % podatku VAT wartość brutto wynosi ………….…. zł
(słownie: ……………….. ).
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie będące iloczynem ilości
przeprowadzonych godzin sesji z fizjoterapeutą i ceny jednostkowej jednej
godziny wskazanej w ofercie. Podstawą zapłaty wynagrodzenia są wystawione
przez Wykonawcę faktury VAT / rachunki częściowe i faktura VAT / rachunek
końcowy.
4. Faktury Wykonawca wystawi w następujący sposób: Nabywca - Powiat
Bydgoski, z siedzibą ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-

290. Odbiorca (płatnik)– Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, dane j.w. (bez
NIP).
5. Wykonawca oświadcza, że posiada ujawniony rachunek bankowy w banku
…………. o numerze ……………….., na który Zamawiający będzie regulował
należność wynikającą z realizacji niniejszej umowy
6. Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną
fakturę ustrukturyzowaną (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).
7. Częściowe faktury VAT / rachunki Wykonawca może wystawiać w terminie 10 dni
po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi za ten
miesiąc. Częściowe rozliczenie za dany miesiąc może obejmować wszystkie
zrealizowane godziny sesji z fizjoterapeutą w miesiącu, za który wystawiana jest
faktura / rachunek. Na potwierdzenie wykonania usługi Wykonawca do każdej
faktury / rachunku dołączy listę o której mowa w § 2ust. 6, zawierającą ilość
podpisów odpowiadającą ilości odebranych w tym terminie zabiegów przez
poszczególnych pacjentów
8. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie,
nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w
związku z wykonaniem umowy.
9. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunków bankowych Zamawiającego.
§7
KARY UMOWNE
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne określone w
niniejszym paragrafie.
2. Strony ustalają prawo Zamawiającego do naliczenia następujących kar
umownych:
1)

za niepodjęcie realizacji umowy w terminie 60 dni od dnia jej podpisania w
wysokości 250 zł za każdy dzień opóźnienia.

2)

za niedostarczenie w terminie określonym w § 2 ust. 4 Harmonogramu
realizacji usług w wysokości 1000 zł

3)

za brak aktualizacji harmonogramu w wysokości 250 zł za każdy taki
przypadek

4)

za niedostarczenie w terminie określonym w § 2 ust. 4 listy osób skierowanych
do realizacji usługi, w wysokości 1000 zł

5)

z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 6 ust. 1.

6)

niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie do 31 sierpnia 2021 roku, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 0,1% wartości umowy, o której
mowa w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

7)

Wykonywanie zabiegów spoza listy zaleceń dla pacjenta bez pisemnej
zmiany w wysokości 50% wartości godzinnej sesji z fizjoterapeutą, o której
mowa w §6 ust. 2

8)

Realizacja zabiegów w sposób nieuzgodniony z pacjentem, bez medycznego
uzasadnienia w wysokości 50% wartości godzinnej sesji z fizjoterapeutą, o
której mowa w §6 ust. 2

9)

Zmiana miejsca świadczenia usług bez zgody Zamawiającego – 10%
maksymalnej wartości umowy, o której mowa w §6 ust. 1

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 2, nie pokrywa rozmiarów
szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na
zasadach ogólnych.
5. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wykluczają się wzajemnie tj.
będą naliczane za każdy przypadek odrębnie.
6. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia i jest wymagalna od dnia opóźnienia.
7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przesłania wezwania.
8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku świadczenia
usług wynikających z Umowy.
§8
REALIZACJA UMOWY
1. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w
sprawach, dotyczących realizacji przedmiotu umowy są:
1) …………, tel.: …………, mail: …….@...........,
2) …………, tel.: …………, mail: …….@...........,
2. Ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym w
sprawach, dotyczących realizacji przedmiotu są:
1) …………, tel.: …………, mail: …….@...........,
2) …………, tel.: …………, mail: …….@...........,
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga poinformowania drugiej strony
na piśmie o tym fakcie i nie stanowi zmiany umowy.
§9
WARUNKI WYPOWIEDZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub
jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy,
2) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
3) nie wykonania umowy w terminach ustalonych w § 2 ust. 1,

4) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
5) zajęcia majątku Wykonawcy,
6) Zakończenia realizacji projektu unijnego, w ramach którego zamówienie jest
dofinansowane.
6)7) Stwierdzenia niewłaściwej organizacji procesu świadczenia usługi
(niezapewnienie odpowiednich pomieszczeń do realizacji umowy)
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia
umowy w przypadku:
1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu
umowy, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego na wznowienie jego wykonania,
2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób
sprzeczny z umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu umowy.
3) Niezrealizowania umowy w terminie umownym.
4) Realizacji umowy w sposób rażąco niedbały.
5) Jeżeli w toku realizacji umowy będzie prawdopodobne, że nie zostanie ona
zrealizowana w terminie umownym, a Wykonawca po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiającego, nie podejmie kroków zmierzających do zrealizowania umowy w
terminie umownym.
6) Zmiany miejsca świadczenia usługi bez uzyskania zgody Zamawiającego.
7) Realizacji umowy przez osoby do tego nieuprawnione.
3. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron bez podania przyczyny.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi 60 dni.
4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem
nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
§ 10
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach określonych w
Ogłoszeniu.
2. Zmiany umowy, nie stanowią:
1) zmiana wskazanych w umowie osób do kontaktu (po obu stronach),
2) zmiana danych teleadresowych stron,
3) zmiana danych rejestrowych stron.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz w ust. 2, dla skuteczności zmiany
wystarczające jest niezwłoczne poinformowanie drugiej strony na piśmie o
zaistniałej zmianie.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Strony zgodnie oświadczają, że adresy wymienione w komparycji umowy są
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okoliczności, wszelka korespondencja wysłana pod ostatni
adres korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną.
3. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy za
nieważne, niezgodne z prawem lub nie mające mocy wiążącej w jakimkolwiek
zakresie, takie postanowienia uważa się za wyodrębnione od pozostałych
postanowień umowy, które pozostają w mocy w możliwie najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez prawo. W takim przypadku strony podejmą niezwłocznie
wszelkie działania aby cel wynikający z tych postanowień został osiągnięty.
4. Strony dołożą starań, aby wszelkie spory pomiędzy nimi powstałe w związku z
realizacją niniejszej umowy były rozstrzygane polubownie. Gdyby jednak starania
te nie przyniosły rozstrzygnięcia w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia ich
rozpoczęcia - strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwego miejscowo dla
siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
5. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem
umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest
nieważne.
6. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu,
sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części
wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o
wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie
umowy, w szczególności o wszczęciu wobec niego postępowania
egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innych istotnych zdarzeniach,
w szczególności o złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
1) Oferta Wykonawcy
2) Ogłoszenie o zamówieniu z dnia ……
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

