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      - projekt umowy - 

 

UMOWA NR ........ 

zawarta w dniu  ...............2020 r.  w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą   Tarnobrzeg 39-400  

Tarnobrzeg   ul. Kościuszki 32, NIP 867 2079199 reprezentowaną  przez: 

1. Dyrektora MOPR–……………………….. 

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”   

 a :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez:  

………………………………………………………..  
zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”   

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi pn.: „Świadczenie usług 

fizjoterapeutycznych dla uczestników Dziennego Domu Senior + w Tarnobrzegu” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla uczestników 

Dziennego Domu Senior + w Tarnobrzegu przy ul. Sandomierskiej 25. 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych, skierowanych do ok. 

50 uczestników Dziennego Domu Senior + w Tarnobrzegu w wymiarze 4  godzin 

tygodniowo w godzinach wskazanych przez Zamawiającego w okresie nie wcześniej niż od 

dnia 21.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Czas świadczenia usług oznacza czas wykonywania 

zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza 

się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min. 

Zamawiający przewiduje zlecenie do 70 godzin usług fizjoterapeutycznych. Ilość godzin 

może ulec zmianie (pomniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Świadczenie 

usług odbywać się będzie w Dziennym Domu Senior + w Tarnobrzegu przy ul. 

Sandomierskiej 25. 

3. Zakres wykonywanych zadań w ramach umowy obejmuje: 

a) prowadzenie działalności profilaktycznej, polegającej na kierowaniu i popularyzowaniu 

zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i 

wydolności osób w wieku 65+ w celu zapobiegania niepełnosprawności, 

b) dokonywanie oceny stanu uczestnika Dziennego Domu Senior+ – ocena równowagi, 

chodu oraz ryzyka upadków (wg skali Tinetti), 

c) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu uczestników, 

kontrolowanie efektywności procesu fizjoterapii, 

d) prowadzenie dokumentacji fizjoterapii. 

4. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu 

umowy, a w szczególności o wszelkich zagrożeniach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zleconych czynności z zachowaniem należytej 

staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie 
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trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie 

będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych do których 

uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań. Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz szczególnej ochrony danych osobowych osób z 

niepełnosprawnościami, również po zakończeniu realizacji lub rozwiązaniu umowy. 

Wykonawca ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad 

przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia. 

7. Wykonawca poniesie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. we 

własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania, koszty rozmów 

telefonicznych, badań profilaktycznych, szkoleń  z zakresu BHP. 

8. Wykonawca nie może pobierać od osób, którym będzie świadczyć usługi fizjoteraputyczne 

żadnych opłat. 

9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług osobie trzeciej bez pisemnej zgody     

    Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji usługi na żądanie 

Zamawiającego. 

11. W przypadku nienależytego wykonania usług fizjoterapeutycznych, w szczególności 

nierealizowania usług zgodnie z umową przy jednoczesnym nieinformowaniu 

Zamawiającego o problemach wynikłych podczas wykonywaniu usługi bądź o podstawach 

odstąpienia od ustalonego sposobu jej realizacji Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

 

 

§2 

 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/ rachunku wynagrodzenie w wysokości: 

łączna cena netto (za  1 godzinę usługi) 

....................................zł 

 

(słownie złotych: .…………………………………………..) 

 

łączna cena brutto (za  1 godzinę usługi) 

 

....................................zł 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest do podania w cenie wszelkich należnych składek (tj. składki 

na ubezpieczenie społeczne) 

 2. Podstawę do wystawienia faktur VAT/rachunków stanowić będą protokoły odbioru sporządzane 

w okresach miesięcznych, podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń. 

 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn: miesięczna liczba godzin 

x cena 1 godziny, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie do 30 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Za termin dokonania 

zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia 
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należnego Wykonawcy. 

 4. Wynagrodzenie określone w ust. 3, stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za 

realizację przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. 

 5. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy nie może żądać jakiegokolwiek wynagrodzenia 

od osób korzystających z usług fizjoterapeutycznych. 

 

§3 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy 

do 31 grudnia 2020 r.  

 

§4 

 1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za realizację postanowień niniejszej umowy 

jest________________________________tel.________________. 

 2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za realizację postanowień niniejszej umowy 

jest Małgorzata Gazarkiewicz tel. 15 823 07 38 wewn. 133 . 

 

§5 

 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

 2.1. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana wyłącznie w zakresie niepowodującym 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Warunek dokonania zmiany: zmiana prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

 2.2. gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie 

jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia. Warunek 

dokonania zmiany: zaistnienie obiektywnych okoliczności. 

 2.3. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: 

 a) gdy wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego,  

 b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym 

pierwotnie terminie, 

 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem ich 

nieważności. 
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§6 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§8 

 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

Załącznikami do umowy są: 

1. Oferta Wykonawcy; 

2. Zapytanie ofertowe 

 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


