
Wzór umowy

Umowa nr    BW. …....GPPN.2016

Zawarta w dniu 12.01.2016 roku pomiędzy Gminą Lędziny z siedzibą przy ul. Lędzińskiej
55 w Lędzinach, NIP : 646-10-30-597 którą reprezentuje:
1.

 Burmistrz Miasta Lędziny - mgr Krystyna Wróbel
zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a
          
         …................................................................................................................... 
    

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez:
  

…...............................................................................................................................

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 ), art.  115, 116 i art. 114 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności  leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r.,  
           poz.618 z póżn. zm. )w związku z art. 4¹ ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 października  

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (  tj.
Dz. U.  z 2015r., poz. 1286 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konkursu ofert o następującej treści:

§ 1

1.  Zleceniodawca  zleca  Zleceniobiorcy  realizację  zadania  pn;”  Prowadzenie  terapii
wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, nie objętej kontraktem
z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia,  obejmującej  terapię  grupową  i  indywidualną  osób
uzależnionych i członków ich rodzin”, zgodnie z przedłożoną ofertą stanowiącą załącznik nr
1 do niniejszej umowy.

2.  Dokumentacja  pracy  z  grupą  w  ramach  powyższych  zadań  powinna  zawierać  kartę
indywidualną uczestników terapii. Terapię powinna ukończyć minimum 1 osoba.

3.  Zleceniodawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  (  art.
25ustawy o działalności leczniczej ) za szkodę wyrządzoną przy udzieleniu świadczeń.

4. Termin realizacji zadania ustala się na czas od  01. 03. 2016 do 31.12.2016 roku.

5. Po zakończeniu zadania Zleceniobiorca złoży Zleceniodawcy sprawozdanie merytoryczne i
finansowe z  jego realizacji,  do  którego dołączy potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem
kopie dowodów poniesionych wydatków.

§ 2



1.Za realizację zadań określonych w § 1 ust.  1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości  5.000,00  zł  brutto  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych  oo/100),  które  nie  będzie
waloryzowane.

2. Zleceniodawca będzie dokonywał płatności za realizację zadań określonych w § 1 ust. 1 w
okresach  comiesięcznych,  zgodnie  z  faktycznie  wykonanymi  pracami,  na  konto
Zleceniobiorcy  …........................................................................................................... .
W terminie 14 dni od przedłożenia przez Zleceniobiorcę faktury i informacji merytoryczno -
finansowej o zakresie wykonanego zadania po jej  zatwierdzeniu przez Głównego Specjalistę
ds Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej
i  Ewidencji  Podmiotów Gospodarczych Urzędu Miasta  Lędziny – mgr Urszulę Pomietło-
Rudol.

3.Termin  wykorzystania  środków finansowych,  nie  może  być  dłuższy niż  do  31.12.2016
roku.

4. Termin zwrotu niewykorzystanej części środków finansowych, nastąpi w terminie do dnia
15.01.2017 roku.

5. Zadania określone w § 1 ust. 1 finansowane będą ze środków budżetowych Urzędu Miasta
Lędziny z działu 851, rozdziału 85153 § 4300.

6 Przedstawicielem Zleceniobiorcy,  odpowiedzialnym za  wykonanie  zadania  i  rozliczenie
przyznanych  środków  jest
….....................................................................................................................................

§ 3.

1.  Zleceniodawca  poprzez   Głównego  Specjalistę  ds  Wojskowych,  Zarządzania
Kryzysowego,  Obrony Cywilnej  i  Ewidencji  Podmiotów Gospodarczych  zastrzega  sobie
prawo do merytorycznego nadzoru nad wykonaniem zadania.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli realizacji zadania dokonywanej w
miejscu jego realizacji lub w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę. Kontrola może
być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego realizacji.

3.Zleceniobiorca w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli udostępni pomieszczenie i
sprzętu dla osób kontrolujących.

4.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przedłożenia  wszelkich  dokumentów  dotyczących
zleconego  zadania  oraz  do  umożliwienia  przeprowadzenia  oględzin  w  miejscu  realizacji
zadania.

§ 4

1.  Umowa  może  być  rozwiązana  na  mocy  porozumienia  stron  z  miesięcznym  okresem



wypowiedzenia  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  za  które  strony  nie  ponoszą
odpowiedzialności,  a  które  uniemożliwiają  wykonanie  umowy.  Skutki  finansowe  i
ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.

2.  Umowa może  być  rozwiązana  przez  Zleceniodawcę  ze  skutkiem natychmiastowym w
przypadku odmowy Zleceniobiorcy poddania się kontroli, bądź w terminie określonym przez
Zleceniodawcę  jeżeli  Zleceniobiorca  nie  doprowadzi  do  usunięcia  stwierdzonych  przez
Zleceniodawcę nieprawidłowości.

§ 5

Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonaniem  niniejszej  umowy  strony  poddadzą
rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądowi powszechnemu.

§ 6

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej.

§ 7

Wszelkie  zmiany niniejszej  umowy wymagają  zachowania  formy pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§ 8

 Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
 1 egz. dla Zleceniobiorcy, 2 egz. dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

…………………… …………………………..

ZAŁĄCZNIKI:

1/ oferta na świadczenie zdrowotne na realizację zadania publicznego w zakresie  ochrony
zdrowia pn;” Prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od
narkotyków, nie objętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię
grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin”.




