Umowa na realizację usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych
nr …………………………….
zawarta w Obornikach dnia …………………………… r. między:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą w Obornikach przy ul. 11 Listopada
2a, 64-600 Oborniki, NIP: 766-16-62-865, REGON: 631284552, w imieniu którego działa
…………………………………., zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
………………………………., w imieniu którego działa …………………………………., zwanym dalej w treści
umowy Wykonawcą,

1.

§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych
realizowanych w miejscu zamieszkania odbiorców usług oraz w formie stacjonarnej (gabinecie),
dla osób niepełnosprawnych - uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w
powiecie obornickim”, klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, w
okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 XII 2018 r. w łącznym, szacunkowym wymiarze
800 godzin zegarowych.

2.

Czas dojazdu do odbiorców usług realizowanych miejscu ich zamieszkania nie jest wliczany do
czasu świadczenia usług.

3.

Odbiorcy usług świadczonych w formie stacjonarnej (gabinecie) docierają do miejsca
świadczenia usług we własnym zakresie. Dla realizacji usług w formie stacjonarnej Wykonawca
wskazuje adres gabinetu: ……………………………

4.

Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzin usług w trakcie trwania umowy jest ilością
szacunkową i zależna będzie od zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu. Jeżeli w trakcie
wykonywania umowy okaże się, że ilość godzin będzie mniejsza niż podana w ust. 1, Wykonawca
nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, a Wykonawcy
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie odpowiadające liczbie faktycznie zrealizowanych godzin
usług.

5.

W skład zamówienia wchodzą następujące usługi, które świadczone będą w miejscu
zamieszkania odbiorców usług, z wykorzystaniem urządzeń i sprzętów, każdorazowo
dostarczonych do miejsca świadczenia usług przez Wykonawcę oraz w formie stacjonarnej
(gabinecie):
 rehabilitacja przyłóżkowa
 ćwiczenia oddechowe
 ćwiczenia izometryczne
 ćwiczenia bierne/redresyjne
 ćwiczenia równoważne i koordynacyjne (dysk sensomotoryczny, piłka rehabilitacyjna)
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 pionizacja
 nauka samoobsługi
 nauka lokomocji/chodu
 masaż klasyczny/suchy
 sollux
 magnetoterapia
 ultradźwięki
 krioterapia
 masaż wirowy
 elektroterapia
 ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL)
 ćwiczenia samowspomagane
 rotor KKD i KKG
6.

Zapewnienie dojazdu osób realizujących zamówienie do odbiorców usług na terenie powiatu
obornickiego należy do Wykonawcy.

7.

Wykonawca zobowiązuje się, że usługi w ramach niniejszej umowy świadczone będą przez
niego poza godzinami pracy wynikającymi z innych umów o pracę, umów o świadczenie usług
lub innych umów zarobkowych, zawartych z podmiotami trzecimi.

8.
a.

Rozliczenie wykonania umowy następować będzie:
na podstawie kart usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, w których uwidocznione będą
w szczególności: dane Wykonawcy, dane odbiorcy usług, data i godziny oraz ogólny zakres
świadczonych usług. Wskazane dane potwierdzane będą podpisem Wykonawcy oraz odbiorcy
usług oraz dodatkowo
na podstawie karty czasu pracy, poświadczającej łączny wymiar czasu, przeznaczonego na
świadczenie usług w każdym z miesięcy kalendarzowych, w którym umowa jest wykonywana.
Karta czasu pracy obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,
w którym usługi będą świadczone. W karcie czasu pracy Wykonawca, świadczący usługi
osobiście, wskazuje ogólny zakres wykonanych osobiście czynności oraz liczbę godzin
poświęconych na ich wykonanie w ramach swojej aktywności zawodowej, w tym wszystkich
projektów, w których jest w danym miesiącu zaangażowany w ramach Polityki spójności na lata
2014-2020. Przedłożenie prawidłowo wypełnionej karty czasu pracy stanowić będzie warunek
niezbędny do obliczenia i wypłaty wynagrodzenia za zrealizowane usługi

b.

§2
Umowa niniejsza jest realizowana i finansowana w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług
społecznych w powiecie obornickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę, uprawnienia i umiejętności niezbędne do
wykonania usługi, dostęp do środków technicznych warunkujących prawidłową realizację
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zabiegów, a osoby bezpośrednio wykonujące zabiegi posiadają wykształcenie i doświadczenie
odpowiednie do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego czego dowiedział się
podczas wykonywania usługi. W sposób szczególny spoczywa na nim obowiązek ochrony danych
osobowych i informacji o stanie zdrowia odbiorców usług. Dane te udostępnione są Wykonawcy
tylko i wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usługi i realizacji obowiązków umownych.
3. Wykonawca obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku wykonywania
umowy, także po ustaniu swego zaangażowania.

§4
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.
a.
b.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do:
poinformowania odbiorców usług o zawarciu umowy na świadczenie usług i osobie Wykonawcy
tych usług;
zapewnienia Wykonawcy kontaktu z odbiorcami usług;
stałego kontaktu z Wykonawcą przez swego przedstawiciela;
niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających znaczenie dla
realizowanych usług;
zapłaty za wykonane i odebrane usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do:
świadczenia usług w zakresie zgodnym z potrzebami zdrowotnymi odbiorców i wskazaniami co
do pożądanych kierunków rehabilitacji,
świadczenia usług zgodnie z regułami najwyższej staranności oraz w sposób zapewniający
możliwie najlepszy poziom rehabilitacji odbiorców usług.
Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli ze strony Zamawiającego oraz innych
upoważnionych instytucji związanej z realizowanym projektem, w szczególności do
udostępnienia posiadanej dokumentacji, związanej z działaniami realizowanymi przez niego w
ramach niniejszej umowy.
§5

1.

Za wykonywanie obowiązków określonych w § 1 umowy Przyjmującemu zlecenie przysługuje
wynagrodzenie w kwocie brutto ….. PLN (słownie: ……………… złotych ../100 brutto) za każdą
godzinę zegarową poświęconą na świadczenie usług.

2.

Miesięczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy w miesiącu kalendarzowym obliczona zostanie
jako iloczyn liczby godzin zegarowych usług Wykonawcy, uwidocznionych w dokumentach, o
których mowa w § 1 ust. 8 lit. a umowy oraz stawki za jedną godzinę zegarową świadczenia
usług ustaloną zgodnie z treścią w § 5 ust.1.

3.

Wynagrodzenie płatne jest z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym usługi były
świadczone, przelewem na numer rachunku bankowego Przyjmującego zlecenie wskazany w
wystawionej przez niego fakturze/rachunku i w terminie na fakturze/rachunku wskazanym, z
zastrzeżeniami wynikającymi z ust. 4.
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4.

1.

Przedłożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 8, stanowi
warunek niezbędny dla obliczenia i wypłaty wynagrodzenia.
§6
Zamawiający może w każdym czasie, w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę w
przypadku, w którym Wykonawca odmówi świadczenia usług na rzecz danego odbiorcy lub nie
przystąpi do ich świadczenia lub w przypadku, gdy zaangażowanie zawodowe Wykonawcy
świadczącego usługi osobiście przekroczy 276 godzin zegarowych w miesiącu kalendarzowym.

2.

Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

3.
a.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, dotyczące zapewnienia wyposażenia i
personelu skierowanego do świadczenia usług zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą
(dotyczy w szczególności: niewystarczających kwalifikacji osób świadczących usługi w imieniu i
na rzecz Wykonawcy, nie wywiązania się z obowiązku dojazdu do miejsca zamieszkania odbiorcy
usługi, nie zapewnienia przez Wykonawcę urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji usług
w zakresie wskazanym w § 1 ust. 4 umowy w miejscu zamieszkania odbiorcy usług) w wysokości
100% wynagrodzenia godzinowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek
wystąpienia nieprawidłowości;
za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
(dotyczy w szczególności przyczyn wskazanych w § 6 ust. 1) w wysokości dwudziestokrotności
wynagrodzenia godzinowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

b.

4.

Kary umowne, o których mowa w ust. 3 pkt. a i b Zamawiający ma prawo potrącić z
wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu rozliczenia
wykonania przedmiotu umowy.

5.

Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku gdy
powstała szkoda przewyższać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§7
Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w
szczególności o umowie zlecenia.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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