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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

nr. 1 / 7 / IV / 2017 

 

zawarta w Brzegu, w dniu ………………….. r. pomiędzy: 

 

Brzeskim Centrum Medycznym wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000012396, NIP 7471571941, REGON 000313437 z siedzibą w Brzegu, ul. Mossora 1 

reprezentowanym przez :- Dyrektora Krzysztofa Waldemara Konika  

 

zwaną dalej „Zamawiającym”,   

 

a, 

 

…………………………………. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

wspólnie zwane w dalszej treści umowy także Stronami 

 

o następującej treści: 

 

Strony umowy oświadczają, że w związku z tym, że BCM realizuje Projekt  

 pt. „Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie brzeskim i 

namysłowskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.4 

– Wydłużenie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). - zawierają niniejszym 

umowę o świadczenie usług, w zakresie realizacji tego zadania przez BCM. 

§ 1 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych umową, 

a. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług objętych umową, 

b. dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia i realizacji usług objętych umową,  

c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonanie badań kolonoskopowych wraz ze 

znieczuleniem przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w 

obowiązujących przepisach. 
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3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, polegające na wykonaniu 

kolonoskopii diagnostycznej wraz z usunięciem polipów o wielkości do 10mm i ich badaniem 

histopatologicznym oraz pobraniu wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie 

histopatologiczne) wraz ze znieczuleniem w przypadku braku przeciwwskazań lekarskich do 

znieczulenia pacjenta. 

4. Wykonawca będzie wykonywał badania u pacjentów będących mieszkańcami powiatu 

Namysłowskiego i zobowiązuje się do wykonania …………….. badań. 

5. Wykonawca będzie wykonywał badania u osób spełniających kryteria: 

a) w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego,  

b) w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita 

grubego,  

c) w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, w których zostało to potwierdzone 

genetycznie na podstawie spełnienia tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania 

genetycznego. 

§ 2 

1. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności,  

do zrealizowania na terenie subregionu północnego woj. Opolskiego (tj. namysłowski) punktu 

badań kolonoskopowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od 

Zamawiającego w czasie wykonywania umowy, nie podanych do publicznej wiadomości oraz 

ochrony danych podlegających ustawowej ochronie – w szczególności stosowania się do 

obowiązujących zasad prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. 

3. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

4. W przypadku zgłoszenia się do badań osób niepełnosprawnych przewidziana Wykonawca zapewni 

możliwość zastosowania mechanizmów racjonalnych usprawnień, tak aby ułatwić uczestnikom 

udział w projekcie i znieść istniejące bariery. 

5. Wykonawca będzie wykonywał badania w godzinach popołudniowych, a także w soboty, tak, aby 

badania nie kolidowały z obowiązkami uczestników programu celem zniesienia bariery związanej 

z zobowiązaniami zawodowo-rodzinnymi i prowadzić będzie do likwidacji barier równościowych. 

6. Wykonawca ponosi koszty wynajmu gabinetu lekarskiego lub pracowni endoskopowej oraz koszt 

zużycia sprzętu niezbędny do prowadzenia badań, koszt podania leków pacjentowi oraz koszt leku 

niezbędnego do podania pacjentowi przed badaniem (Fortrans). 



 
 

Umowa o wykonywanie badań kolonoskopii wraz ze znieczuleniem  str. 3 
 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu raportu z wykonanej usługi oraz 

dostarczyć dokumenty poświadczające wykonanie usługi na wzorach dostarczonych przez 

Zamawiającego w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca do siedziby Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do pobierania żadnych opłat od uczestników za realizowane 

badania w ramach Programu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie dokumentowania i 

rozliczania przeprowadzonych badań. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy – 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne rozliczenie usług wykonanych 

w danym miesiącu najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca. 

10. Za pisemne rozliczenie usług wykonanych o którym mowa w ust.5 uznaje się: 

a) Deklarację uczestnictwa w projekcie, 

b) Zgłoszenie do udziału w badaniu kolonoskopii, 

c) Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opisu wykonanego badania, 

d) Potwierdzenie pacjenta o wykonaniu badania, 

e) Potwierdzony za zgodność z oryginałem wynik badania histopatologicznego, 

f) Oświadczenie o wykonaniu znieczulenia u pacjenta, 

g) Lista osób, którym udzielono świadczeń wraz z określeniem dat wykonania usług stanowiąca 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

11. Zamawiający oraz Instytucja Zarządzająca Projektem mają prawo do kontroli sposobu realizacji 

badań kolonoskopii, usługi znieczulenia czy innych czynności o których mowa w §1 ust.2, w tym 

dokumentów z tym związanych w siedzibie Wykonawcy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

przekaże dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy oraz Projektu opisanego na wstępie 

umowy - w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego wystąpienia. Przez pisemne wystąpienie 

strony rozumieją także wysłanie wiadomości email. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z koordynatorami Zamawiającego, których 

dane zostały wskazane w § 5 umowy. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

Wykonawcy wynoszące jednostkowo: 

a) …………….. złotych /brutto – jedno badanie kolonoskopii diagnostycznej wraz z usunięciem 

polipów o wielkości do 10mm i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniu wycinków z 

nacieku nowotworowego (plus badanie histopatologiczne) oraz podanie pacjentowi leku 

niezbędnego do zażycia przed rozpoczęciem badania, 

b) ……………... złotych/brutto – znieczulenie jednego pacjenta do badania przez specjalistów w 

tym zakresie. 
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2. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą według faktycznie przeprowadzonej liczby 

świadczonych usług. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana będzie jako 

iloczyn liczby udzielonych usług w tym badań kolonoskopii i wykonanych znieczuleń i  stawek 

wynagrodzenia jednostkowego określonych w ust. 1 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiający będzie płacił przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 

4. Podstawą wystawienia i zapłaty faktury Wykonawcy jest pisemne rozliczenie usług, o którym 

mowa   w § 2 ust. 6. 

§4 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz.U.2011 nr 293 poz. 1729) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia  w całym okresie obowiązywania 

umowy i przedstawienia Zamawiającemu aktualnego dowodu ubezpieczenia (potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii polisy). 

§ 5 

1. Jako koordynatorów wykonania umowy oraz realizacji zajęć w ramach mobilnego instruktażu 

rehabilitacji Wykonawca wyznacza Panią Kingę Lum, e-mail: projekty.bcm@gmail.com , tel. 

77 444 65 18,  

2.  Jako koordynatorów wykonania umowy Zamawiający wyznacza: ……………………, e-mail: 

…………………………….. , tel. ……………………….. 

§ 6 

1. Jeżeli Wykonawca zaprzestał realizacji umowy i nie podejmuje jej kontynuacji pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 

natychmiastowym. 

2. Jeżeli Wykonawca nienależycie realizuje niniejszą umowę i nie usuwa uchybień pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 

natychmiastowym. 

3. Jeżeli wystąpiły okoliczności określone w § 9 ust. 2 umowy Zamawiający może rozwiązać 

umowę w terminie natychmiastowym.  

§ 7 

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

mailto:projekty.bcm@gmail.com
mailto:j.rakszewska@gmail.com
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-  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 1.000 [słownie: jeden tysiąc] złotych. 

2. W przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej wysokość kar umownych, Zamawiający może 

dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

§ 8 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31 lipca 2020 r. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie, w szczególności,  

z powodu: 

-  wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonywania przedmiotu 

zamówienia, 

-  wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Stron, 

-  wystąpienia okoliczności, będących wynikiem działania siły wyższej, 

-  wystąpienia zmian istotnych regulacji prawnych, które znajdują zastosowanie do przedmiotu 

zawartej pomiędzy Stronami umowy, 

-  wystąpienia zmian w zasadach finansowania i rozliczania Projektu opisanego na wstępie 

umowy. 

3.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu 

z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą mediacje w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. 

6. W razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego właściwy będzie sąd miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do umowy nr 1 / 7 / IV / 2017 

 

w z ó r 

Lp. 

DANE OSOBOWE PACJENTA DATA WYKONANIA 

Imię Nazwisko PESEL Wiek 
Badania 

kolonoskopii 

Znieczulenia 

anestezjologicznego 

Badania 

histopatologicznego 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


