
       Umowa   Nr  …./2023

   zawarta  w  dniu   ……………. 2023   r. w Dobrej pomiędzy:

Gminą Dobra, ul. Szczecińska 16 a,  72-003 Dobra, NIP 851-294-80-83   
   Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dobrej  ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra 
   reprezentowaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej – Panią  
   Karolinę Krzemińską  działającą na podstawie Pełnomocnictwa Nr ….../2022 

Wójta Gminy Dobra z dnia ……. 2022 r., zwaną dalej Zleceniodawcą 
a
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną  przez  ……………………………..…………………………………...,
zwanego dalej Zleceniobiorcą. 

      § 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania realizację „Programu

kompleksowego  leczenia  dietetyczno-rehabilitacyjnego  dla  pacjentów  otyłych  z

zaburzeniami  metabolicznymi,  diabetologicznymi,  kardiologicznymi  i

endokrynologicznymi dla mieszkańców gminy Dobra na rok 2023” przyjętego uchwałą

Nr XL/526/2023  Rady Gminy Dobra z dnia  9 lutego 2023 r. 

2. Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Dobra u których występuje nadwaga

lub  otyłość  współistniejące  z  jednym  ze  schorzeń:  nadciśnienie  tętnicze,  choroba

niedokrwienna  serca,  niewydolność  serca,  zatorowość  płucna,  cukrzyca,  choroby

endokrynologiczne, zespół metaboliczny, udar mózgu lub jego podejrzenie.

3. Celem  głównym  Programu  jest  zmiana  stylu  życia  uczestników  oraz  ich  rodzin.

Mierzalnym celem jest zmniejszenie masy ciała uczestników i  poprawa podstawowych

parametrów metabolicznych u przynajmniej 50 % uczestników dla zmniejszenia ryzyka

wystąpienia chorób cywilizacyjnych.

   

 § 2

1. Zleceniobiorca  oświadcza, że  posiada odpowiednie  umiejętności   i    kwalifikacje do

       wykonywania   zleconych  czynności   i   zobowiązuje się   je   wykonywać  z  należytą 

       starannością,   z   uwzględnieniem   obowiązujących  przepisów  prawa i zachowaniem

       procedur medycznych.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę w formie pisemnej lub

drogą  elektroniczną  o  wszelkich  trudnościach  w  realizacji  przedmiotu  umowy

niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

  § 3



1. Zleceniobiorca  wykona zlecone  mu czynności osobiście.

2. Zleceniodawca  dopuszcza  wykonanie  części  czynności  realizowanych  w  ramach

Programu Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania
własne.

  § 4

1. Okres realizacji   Programu kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla

pacjentów  otyłych  z  zaburzeniami  metabolicznymi,  diabetologicznymi,

kardiologicznymi i endokrynologicznymi” obejmuje okres od …………….. 2023r.  do

…………...2023r.

2. Dopuszcza się przedłużenie czasu realizacji,   jeśli  wystąpią niezależne okoliczności

spowodowane np. zagrożeniem epidemiologicznym.

3. Przy realizacji  Programu należy uwzględnić czas niezbędny do rozliczenia  zadania,

które nie może nastąpić później niż do ………. grudnia 2023 roku. 

4. Program realizowany będzie w ………………………………………………………….

 § 5

1. Harmonogram realizacji Programu obejmuje:

a) akcję informacyjną o programie na stronie ……………………….. , Gminy Dobra

i portalach społecznościowych,

b) wypełnienie  ankiety  przez  pacjenta,  dostarczenie  wyników  badań  i  innej

dokumentacji medycznej wskazanej do udziału w programie,

c) analiza ankiet przez lekarza – celem zakwalifikowania do udziału w programie,

d) konsultacje z lekarzem obejmujące – wywiad, badanie przedmiotowe, masa ciała, 

RR, EKG, UKG, ocenę wydolności fizycznej (badanie spirometryczne, test marszu

6 minutowego z oceną wg skali Borga) i kwalifikacja do testu wysiłkowego

e) ustalenie terminu wykładu - wspólnego; lekarz-kardiolog lub diabetolog, zależnie

od przewagi schorzeń w grupie, dietetyk, rehabilitant,

f) po uzyskaniu zgody na udział w programie – podział pacjentów na 5-6 osobowe

grupy ćwiczeń,

g) zaplanowanie  konsultacji  specjalistów:  rehabilitant,  dietetyk  x  5  konsultacji,

psycholog x 2 konsultacje indywidualne i 2 grupowe, 

h) spotkanie  końcowe wszystkich  uczestników i  wykonawców moderowane przez

dietetyka i psychologa.



2.  Niezbędna dokumentacja do udziału w programie dostarczana przez pacjenta ;

      a) zgoda pacjenta na udział w programie

 b) zgoda pacjenta na przetwarzanie danych osobowych

 c) ankieta

3.  Za wykonanie poszczególnych czynności  w ramach umowy Zleceniobiorca otrzyma

następujące wynagrodzenie z zastrzeżeniem §7 ust.1:

a)  konsultacja kardiologa kwalifikacyjna  i USG serca- ……….. zł

b)  próba wysiłkowa – ……….. zł

c) wykład wstępny –………. zł

d)  konsultacja rehabilitanta wstępna i końcowa ze spirometrią, oceną ogólnej

 sprawności ruchowej oraz wydaniem zaleceń – 2 x ………...zł

e)   konsultacja dietetyka pierwsza – …………... zł

f)   konsultacje dietetyka kolejne – ……….. x 3 = …………. zł

g)   konsultacja psychologa –……….zł x 2 = ………... zł

h)   konsultacja lekarza specjalisty: kardiologa, endokrynologa lub diabetologa, w 

     zależności  od  potrzeb  lub  zaleceń  -pierwszorazowa  ………..zł,  kolejna  ……...zł  

(zakładamy   średnio 2 konsultacje na uczestnika)

i)  warsztaty zbiorowe psychologiczne w grupach 5-6 osób 2x………..=………. zł

j) ćwiczenia zbiorowe w grupach – ……….. zł x 12 = ……….. zł

k) zakładany koszt na 1 uczestnika – do  …………..  zł 

5. W sytuacji, gdy pacjent wymaga dodatkowej, pilnej konsultacji lekarskiej z powodu

zaostrzenia  schorzeń,  o  których  mowa  w  par.1  pkt  2.  dopuszcza  się  wykonanie

dodatkowej  konsultacji  lekarza  specjalisty  zamiast  dietetyka  lub  psychologa,  czy

rehabilitanta.

§ 6

       Zakłada się, iż program obejmie ………. uczestników, w stosunku do których zostaną

spełnione następujące kryteria włączenia do programu:

a) wskaźnik   BMI≥ 30

b) współistnienie schorzeń określonych w § 1 ust 2, o stabilnym przebiegu, niewymagające

w chwili obecnej zintensyfikowania leczenia.

c) zobowiązanie  pacjenta,  wyrażone  w  zgodzie  na  uczestnictwo,  do  systematycznego

uczęszczania na wyznaczone wizyty i konsultacje.



§ 7

1.  Za wykonanie poszczególnych czynności  w ramach umowy określonych w  § 5 ust  3

stosunku  do  uczestników  spełniających  kryteria  wskazane  w  § 1  ust  2 Zleceniobiorca

otrzyma wynagrodzenie  w kwotach określonych w    § 5 ust 3, przy czym całkowita kwota

wypłacona wykonawcy w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty 60.000 zł

brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

 2.  Zapłata  wynagrodzenia nastąpi  w rozliczeniach  miesięcznych  po przedłożeniu przez

Zleceniobiorcę  faktury  za  poprzedni  miesiąc  wykonania  umowy,  wraz  z  zestawieniem

czynności wykonanych w poprzednim miesiącu 

3.  Zleceniodawca  i  Zleceniobiorca  zgodnie  ustalają,  że  płatność  z  tytułu  wykonania

przedmiotu  umowy  dokonana  zostanie  tylko  i  wyłącznie  na  rachunek  bankowy

Zleceniobiorcy wskazany na białej liście podatników VAT. W przypadku, gdy wskazanego

przez  Zleceniobiorcę  rachunku  bankowego  nie  będzie  na  wskazanej  powyżej  liście,

Zleceniodawca  wstrzyma  się  z  dokonaniem  płatności  do  chwili  wskazania  przez

Zleceniobiorcę rachunku bankowego znajdującego się na liście. Wstrzymanie płatności w

takim  przypadku  nie  będzie  uważane  za  opóźnienie  lub  zwłokę  Zleceniodawcy  w

wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.

4. Należność    za  wykonanie    zlecenia    płatne  będzie każdorazowo, za każdy miesiąc

wykonania umowy, przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze, w ciągu 14

dni od daty przedłożenia faktury Zleceniodawcy, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się

dzień obciążenia rachunku   bankowego Zleceniodawcy.

§ 8

1. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy,

 Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości   10 % wynagrodzenia

brutto, określonego w § 7 ust.1 umowy.

2.  Kwota  kary  umownej,  o  której  mowa  w  ust.1  zostanie  potrącona  z  należnego

Zleceniobiorcy wynagrodzenia (potrącenie umowne). Potrącenie dla swej skuteczności nie

wymaga  uprzedniego  wezwania  Zleceniobiorcy  do  zapłaty  kar  umownych,  a  jedynie

zawiadomienia zleceniobiorcy o ich naliczeniu i oświadczenia o dokonanym potrąceniu.

3.  Zleceniobiorca nie może się zwolnić z obowiązku wykonania zobowiązania poprzez 

     zapłatę   kary umownej.



§ 9

Umowa  może  zostać  rozwiązana  w  trybie  natychmiastowym,   w    przypadku

niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się   przez    Zleceniobiorcę   z   jej

warunków.

§ 10

Zleceniobiorca po zakończeniu ostatniego etapu realizacji  zadania i  wystawieniu faktury

końcowej  zobowiązany  jest  przedstawić  sprawozdanie  z  realizacji  Programu

kompleksowego  leczenia  dietetyczno-rehabilitacyjnego  dla  pacjentów  otyłych  z

zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi

§ 11

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12

Do  spraw  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

§ 13

 W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo będzie sąd właściwy miejscowo dla

siedziby Zleceniodawcy.

§ 14

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

stron.

………………………………   ……………………………….

Zleceniodawca                 Zleceniobiorca 


