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Załącznik nr 6a do SIWZ 

UMOWA [ ...] 

Zawarta w dniu [……………..] r. w Gdańsku pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 ; 80-803 Gdańsk; NIP: 583001969, w imieniu której działa: 
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 61, kod pocztowy 80-397, 
NIP: 584 20 18 701, REGON: 191011538, reprezentowany przez Marka Jankowskiego – Dyrektora, 
(Zarządzenie nr 847/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa szczególnego dla dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, do realizacji projektu: 
„Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 u 
osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”) 

zwaną dalej: „Zamawiającym”, 

a 

.............................................................................… z siedzibą ………………………………………….. 
NIP,………………………….. 

KRS/inny Rejestr ……………………………………………………………………………..………… 

zwanym/ą dalej: „Wykonawcą”. 

łącznie zwanymi dalej: "Stronami",  

 

w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, Strony postanawiają co następuje: 

 

§ 1  

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Zamawiający oświadcza, że: 
1) realizuje Projekt pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej 
dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta 
Gdańska i Gminy Stegna” w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.04. Poddziałania  
05.04.01 Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej: „Projektem”) oraz zapewnia, że brak 
jest jakichkolwiek przeszkód prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie przez 
Zamawiającego niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że Beneficjentem Projektu jest Gmina 
Miasta Gdańska, zaś Instytucją Zarządzającą (zwaną dalej: „Instytucją Zarządzającą”)  - Zarząd 
Województwa Pomorskiego; 
2) celem Projektu jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 u osób w 
wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na obszarze gminy miasta Gdańsk i gminy Stegna, 
poprzez: 

a) wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej 
bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwyższonego ryzyka badania 
przesiewowego OGTT (test obciążenia glukozą);  
b) podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za 
zdrowie własne i innych szczególnie u osób ze stwierdzonym na podstawie badania 
przesiewowego stanem przedcukrzycowym, poprzez włączenie ich do programu edukacyjnego 
mającego na celu zmianę nieprawidłowych nawyków behawioralnych; 
c) zredukowanie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u osób będących w stanie 
przedcukrzycowym, dzięki ich uczestnictwu w programie edukacyjnym; 
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3) jest świadomy tego, iż realizacja Przedmiotu Umowy wymaga jego współpracy z Wykonawcą. 
Zamawiający zapewni współdziałanie w takim zakresie w jakim jest to faktycznie niezbędne do 
wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie 
zobowiązany przekazać Wykonawcy wyłącznie informacje, materiały i dokumenty znajdujące się w 
posiadaniu lub kompetencji Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami i 
umowami wymaganymi przepisami prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, 
2) dysponuje odpowiednim doświadczeniem, środkami techniczno-organizacyjnymi oraz 
personelem, niezbędnymi do prawidłowego realizowania Przedmiotu Umowy, 
3) jego zdolność oraz płynność finansowa, umożliwiają prawidłową i terminową realizację 
Przedmiotu Umowy, 
4) nie znajduje się w stanie likwidacji oraz nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub 
naprawcze, jak również nie jest zagrożony niewypłacalnością, ani nie jest wobec niego prowadzone 
postępowanie egzekucyjne, 
5) bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia podmiotów trzecich z tytułu szkód 
materialnych wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę lub podwykonawców. 

 
§ 2  

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zadania polegającego na przeprowadzeniu procesu kwalifikacji potencjalnych uczestników 
realizowanego w ramach Projektu programu zdrowotnego, a także do wykonania w tym zakresie 
przewidzianych w Umowie badań oraz przeprowadzenia programu edukacyjnego dla uczestników 
Projektu. 

2. W odniesieniu do wszelkich działań podejmowanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania wymogów zawartych w Regionalnym Programie 
Polityki Zdrowotnej dotyczącym prewencji cukrzycy typu 2 dla województwa pomorskiego (dalej: 
„RPPZ”) oraz wytycznych polskich towarzystw medycznych i/lub naukowych właściwych ze względu 
na Przedmiot Umowy. 

3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania zasad 
promocji obowiązujących w Projekcie. Wykonawca tym samym potwierdza, iż zapoznał się z zasadami 
promocji obowiązującymi przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, dostępnymi na stronie 
internetowej: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy w czterech kolejnych etapach: 
1) Etap I – kwalifikacja do programu; 
2) Etap II – włączenie do dalszego etapu programu przez kadrę medyczną; 
3) Etap III – realizacja kompleksowego programu edukacyjnego;  
4) Etap IV – indywidualna ocena efektów interwencji. 

5. W ramach realizacji Etapu I Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przeprowadzenia kwalifikacji wstępnej i oceny spełnienia kryteriów grupy docelowej,  
2) przeprowadzenia rejestracji uczestnika i wydania skierowania na badania laboratoryjne OGTT, 
3) wykonania wstępnego badania OGTT,  
4) dokonania weryfikacji wyniku wstępnego badania OGTT. 

6. W ramach realizacji Etapu II Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przeprowadzenia pierwszej konsultacji pielęgniarskiej oraz pierwszej konsultacji lekarskiej, jako 
ostatecznej kwalifikacji do programu.  

7. W ramach realizacji Etapu III Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1) przeprowadzenia wstępnego szkolenia grupowego stacjonarnego lub w formie webinarium albo 
e-learningu, 
2) przeprowadzenia pierwszych indywidualnych konsultacji u specjalistów – dietetyka i 
fizjoterapeuty, w okresie maksymalnie dwóch tygodni od ukończenia przez uczestnika wstępnego 
szkolenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 powyżej, 
3) przeprowadzenia drugich indywidualnych konsultacji u specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty, w 
terminie nieprzekraczającym 30 (słownie: trzydziestu) dni od odbycia przez uczestnika pierwszej 
konsultacji ze specjalistami, 
4) przeprowadzenia trzecich indywidualnych konsultacji u specjalistów – dietetyka i  fizjoterapeuty, 
w terminie nieprzekraczającym 6 (słownie: sześciu) miesięcy od odbycia przez uczestnika drugich 
konsultacji, 
5) przeprowadzenia końcowego szkolenia grupowego stacjonarnego lub w formie webinarium albo 
e-learningu. 

8. W ramach realizacji Etapu IV Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonania końcowego (drugiego) badania OGTT, po upływie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od 
wykonania wstępnego (pierwszego) badania OGTT, 
2) przeprowadzenia drugiej konsultacji pielęgniarskiej oraz drugiej konsultacji lekarskiej, po upływie 
12 (słownie: dwunastu) miesięcy od wykonania wstępnego (pierwszego) badania OGTT oraz po 
wykonaniu końcowego (drugiego) badania OGTT. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Przedmiotu Umowy w okresie od 1 stycznia 2020 roku 
do 30 czerwca 2023 roku.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania wszelkich czynności wymagających osobistego 
kontaktu z potencjalnym uczestnikiem/uczestnikiem na terenie miasta Gdańska i/lub gminy Stegna.  

  
§ 3 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami oraz zapisami 

RPPZ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwrócenia o interpretację zapisów do Zamawiającego, przy czym interpretacja przedstawiona przez 
Zamawiającego będzie miała dla Wykonawcy charakter wiążący. Strony dopuszczają zmianę sposobu 
działania w stosunku do zapisów RPPZ jedynie za zgodą Zamawiającego, poprzedzoną uzyskaniem 
przez Zamawiającego akceptacji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego oraz Instytucji Zarządzającej.  

2. Wykonawca wskazuje jako osobę do kontaktu w ramach realizacji Przedmiotu Umowy: 
………………………………., adres poczty elektronicznej: …………………….., telefon kontaktowy: ………………… 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Przedmiotu Umowy w ścisłej współpracy z 
Zamawiającym, przy wsparciu i pod nadzorem Konsultanta ds. RPPZ - ……………………………………….., 
adres poczty elektronicznej: ………………………………………….. oraz Koordynatora Projektu 
- ………………………………………………..,  adres poczty elektronicznej: ………………………………………….. 
Strony jednocześnie ustalają, iż ewentualna zmiana osobowa na wskazanych stanowiskach w toku 
realizacji Przedmiotu Umowy, nie będzie stanowiła zmiany umowy w rozumieniu § 10 ust. 2 i 3  
Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy 
nieprzerwanego działania własnego laboratorium medycznego pozwalającego na wykonywanie 
badań OGTT lub też do posiadania albo zawarcia na ten czas umowy z 
certyfikowanym/akredytowanym laboratorium medycznym uprawnionym do wykonywania badań 
OGTT. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania poszczególnych działań wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy przez 6 (słownie: sześć) dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty włącznie, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 
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6. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się między innymi do wykonania 
działań opisanych w § 4 ust. 49 Umowy. We wskazanym zakresie w ramach realizacji obsługi 
pacjentów, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia nieprzerwanej rejestracji pacjentów oraz 
pobierania materiałów do badań przy wykorzystaniu co najmniej trzech punktów pobrań 
zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska. W wykonaniu powyższego Zamawiający dopuszcza 
możliwość zorganizowania przez Wykonawcę maksymalnie dwóch mobilnych punktów pobrań, 
umożliwiających wykonywanie wyjazdowych pobrań materiału do badania OGTT. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania stanu liczby uczestników programu i po 
osiągnięciu liczby 1212 (słownie: jednego tysiąca dwustu dwunastu) takich osób, do zaprzestania 
przeprowadzania badań wstępnych OGTT oraz poinformowania o powyższym Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia w ramach realizacji Przedmiotu Umowy rozwiązań 
umożliwiających uczestnikom Projektu jak najbardziej sprawne zgłoszenie się do projektu oraz w nim 
uczestnictwo. W wykonaniu powyższego, w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapewnienia co najmniej jednego odrębnego numeru telefonicznego oraz 
przeznaczonego do kontaktów z uczestnikami adresu e-mail.  

8. Wykonawca jest uprawniony do realizowania konsultacji uczestników ze specjalistami – dietetykiem 
i fizjoterapeutą również w formie online, z tym jednak zastrzeżeniem, iż pierwsza taka konsultacja 
zawsze musi mieć formę stacjonarną.   

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Przedmiotu Umowy w sposób zapewniający 
uczestnikom Projektu sprawne przechodzenie pomiędzy kolejnymi etapami programu. Powyższe 
obejmuje w szczególności zapewnienie przez Wykonawcę możliwości uzgodnienia przez uczestnika 
dogodnych terminów oraz godzin badań, wizyt i konsultacji, a także w miarę możliwości – wyboru 
dogodnego trybu skorzystania z programu edukacyjnego (stacjonarnie lub online).  

10. Strony zgodnie ustalają, iż w okresie realizacji Przedmiotu Umowy prowadzenie dokumentacji 
medycznej oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji Projektu, tworzonych zarówno przez personel 
medyczny jak i uczestników Projektu, odbywało się będzie co do zasady w formie elektronicznej. 
Powyższe obejmuje między innymi dokumentację wymaganą przez RPPZ, szczegółowo opisaną w 
Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Jednocześnie 
Strony zgodnie ustalają, iż dokumentacja, która ze swojej istoty wymagać będzie podpisów uczestnika 
Projektu, wymagana będzie w wersji papierowej. 

11. Z uwagi na ustalenie wynikające z ust. 8 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się, w całym okresie 
realizacji Przedmiotu Umowy, do zapewnienia możliwości pracy online oraz odpowiedniej ilości 
sprzętu dla personelu medycznego, niezbędnego do uzupełniania dokumentów, a także 
przeprowadzania szkoleń i testów online w przeznaczonej do tego celu aplikacji projektowej.  

12. Zamawiający w ramach współpracy z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązuje się 
do udostępnienia: 
1) oprogramowania umożliwiającego rejestrację uczestników Projektu oraz prowadzenie 
dokumentacji projektowej,  
2) procedur medycznych i interwencyjnych oraz materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej, 
3) wideo-instruktarzy aktywności fizycznej, 
4) dwóch scenariuszy szkoleń grupowych, 
5) podręczników dla osób ze stanem przedcukrzycowym w formie papierowej, 
6) aplikacji mobilnej wspierającej zmiany behawioralne, 
7) nie więcej niż 30 (słownie: trzydziestu) urządzeń mobilnych – tabletów, dla uczestników Projektu. 
Tablety udostępnione zostaną Wykonawcy dla realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 16 i ust. 
43 Umowy. 

13. W celu realizacji wszystkich etapów Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia Centralnego Punktu Edukacyjnego (dalej: „CPE”), który 
będzie równocześnie stanowił główny punkt informacyjny o Projekcie dla mieszkańców Gdańska i 
gminy Stegna. Ponadto Wykonawca, w celu zwiększenia dostępności do Projektu, zobowiązuje się do 
utworzenia dodatkowych punktów edukacyjnych, w których będzie odbywała się rejestracja 
uczestników projektu, kwalifikacja wstępna do programu oraz pobieranie materiału do badania 
OGTT.  
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14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność CPE dla uczestników Projektu przez 6 (słownie: 
sześć) dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 90). Wykonawca zobowiązuje się przy tym do uwzględnienia przedziałów czasowych 
umożliwiających udział w Projekcie osobom pracującym w systemie zmianowym. 

15. Wykonawca zobowiązuje się, w odniesieniu do pozostałych punktów edukacyjnych, w których 
realizowany będzie proces pobierania materiału do badania OGTT, zapewnić ich dostępność dla 
uczestników Projektu co najmniej w godzinach przedpołudniowych przez 6 (słownie: sześć) dni w 
tygodniu – od poniedziałku do soboty włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
90). 

16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom możliwość kontaktowania się z CPE mailowo i 
telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się w tym zakresie do udostępnienia w tym celu odrębnego 
numeru telefonicznego oraz zapewnienia jego dostępności przez 6 (słownie: sześć) dni w tygodniu – 
od poniedziałku do soboty włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w 
ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania każdemu uczestnikowi, w ramach każdego z etapów 
realizacji Przedmiotu Umowy, co najmniej dwóch powiadomień o wyznaczonych terminach wizyt 
oraz konsultacji. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania powiadomień w formie wiadomości 
tekstowej na podany przez uczestnika numer telefonu komórkowego, a w przypadku jego 
niepodania, w formie wiadomości e-mail. Wykonawca zobowiązuje się we wskazanym zakresie do 
przesyłania pierwszego powiadomienia bezpośrednio po dokonaniu rejestracji, a drugiego w formie 
przypomnienia na kilka dni przed następną wizytą.   

18. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić otwarty dostęp do uczestnictwa w Projekcie dla mieszkańców 
gminy Gdańsk i gminy Stegna, w tym dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż 
pomieszczenia wykorzystywane przy realizacji Przedmiotu Umowy, będą przystosowane dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych i nie będą posiadały barier architektonicznych.  

19. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zapewnić pierwszeństwo 
uczestnictwa w prowadzonych badaniach, wizytach i konsultacjach, dla osób ze stwierdzoną 
niepełnosprawnością wymagającą asysty oddelegowanej osoby (osoba towarzysząca, przewodnik, 
edukator).  

20. Strony zgodnie ustalają, iż Projekt przeznaczony jest dla uczestników obu płci w równym zakresie. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość udziału w Projekcie wszystkim osobom z grupy 
docelowej bez względu na płeć.  
 

 
 

§ 4 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU 

UMOWY 
 

1. Wykonawca w ramach realizacji Etapu I Przedmiotu Umowy, uwzględniając treść § 2 ust. 4 i 5 Umowy, 
zobowiązuje się do wykonania, w przypadku każdej osoby zgłaszającej się do programu, kolejno 
działań opisanych poniżej w ust. 2-23. 

2. W ramach przeprowadzenia kwalifikacji wstępnej Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji 
następujących kryteriów dotyczących osób kwalifikujących się do grupy docelowej:  

     1) osoba w wieku aktywności zawodowej rozumianej jako wiek w przedziale: 35-64 lat,  
    2) osoba dotychczas nieleczona z powodu cukrzycy typu 2,  
     3) osoba, która w okresie jednego  roku przed przystąpieniem do Projektu nie wykonywała badań 
 przesiewowych w kierunku cukrzycy (OGTT),  
     4) osoba, która w ankiecie FINDRISC (opisanej szczegółowo w treści Załącznika nr 1 do Umowy – 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowiącej załącznik do powyższego) 
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 uzyska co najmniej 12 punktów lub w przypadku osoby powyżej 45 roku życia - bez względu na 
 wynik ankiety FINDRISC, 
 5) mieszkaniec Gdańska lub gminy Stegna. 

3. Wykonawca powinien zapewnić osobom, które zgłoszą się do CPE lub innego punktu edukacyjnego, 
pomoc w wypełnieniu ankiety FINDRISC.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dokonać weryfikacji spełnienia kryteriów grupy docelowej przez osobę 
zgłaszającą się do programu, za pomocą wypełnionej elektronicznie Deklaracji, o której mowa w 
treści Załącznika nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

5. Opisana w ust. 4 powyżej kwalifikacja będzie przeprowadzana na podstawie danych deklarowanych 
przez potencjalnego uczestnika. 

6. Wykonawca, w przypadku pozytywnego wyniku rzeczonej weryfikacji, zobowiązuje się ustalić termin 
wstępnego badania OGTT. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać rejestrację uczestników do programu w CPE lub innym 
punkcie edukacyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia na etapie rejestracji uczestnika 
również celów edukacyjnych programu, informacji o jego zakresie i przebiegu, a także wypełnienia i 
podpisania niezbędnych dokumentów szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy – 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wystawienia skierowania na wstępne 
badanie OGTT.  

8. Wykonawca zobowiązuje się informować uczestnika podczas rejestracji, poprzez kadrę medyczną, w 
szczególności o sposobie komunikacji uczestnika programu z CPE (przekazanie danych poczty 
elektronicznej oraz do kontaktu telefonicznego). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego wypełniania i zbierania danych uzyskiwanych w 
ramach realizacji Przedmiotu Umowy w CPE lub innych punktach edukacyjnych. W odniesieniu do 
dokumentów wymagających podpisu uczestnika programu, szczegółowo wymienionych w Załączniku 
nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Wykonawca zobowiązuje 
się, po zweryfikowaniu ich poprawności, do ich wydrukowania przez personel medyczny i 
przedłożenia uczestnikowi do podpisu. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić, iż wskazane 
dokumenty winny zostać podpisane przez potencjalnego uczestnika projektu przed wydaniem 
skierowania na wstępne badanie OGTT.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania oryginałów dokumentów uczestników 
zweryfikowanych pozytywnie do Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu 
Umowy odpowiada za kompletność wypełnionych dokumentów. Dokumenty winny być 
przekazywane z zachowaniem określonego porządku oraz z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 5 
Umowy. Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów zostaną uzgodnione przez Strony na etapie 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

11. Wykonawca jest uprawniony do wypełnienia dokumentów w wersji papierowej w przypadku braku 
możliwości elektronicznego ich wypełnienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego przeniesienia danych do systemu elektronicznego, wydrukowania oryginałów i 
przedstawienia ich uczestnikowi do podpisu. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wykonujący zadania personel medyczny, przy wydawaniu 
skierowania na wstępne badanie OGTT, poinstruuje uczestnika o zasadach przygotowania się i 
przeprowadzenia tego badania.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania pobrania materiału na wstępne badanie OGTT na 
podstawie indywidualnego skierowania wydanego przez kadrę medyczną.   

14. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej bezpłatności wstępnego badania OGTT dla 
uczestnika. Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem wstępnego 
badania OGTT, w tym nie ponosi kosztu glukozy. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia glukozy 
dla wszystkich uczestników programu, którzy zostaną skierowani na badanie OGTT. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ilości pomieszczeń i gabinetów 
niezbędnych do realizacji opisanych powyżej czynności. Uczestnicy programu powinni zostać 
umówieni na badanie poprzez wyznaczenie i podanie miejsca, daty oraz godziny badania. Informacje 
we wskazanym zakresie Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić do systemu.  
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16. W trakcie realizacji wstępnego badania OGTT, w oczekiwaniu na ponowne pobranie materiału 
wynikające z przebiegu badania, Wykonawca udostępni każdemu uczestnikowi elektroniczne 
urządzenie mobilne w postaci tabletu oraz poinstruuje uczestnika do wykonania dwóch testów oraz 
wypełnienia jednego kwestionariusza. Testy i kwestionariusz zastały szczegółowo opisane w 
Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający 
zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy w zakresie opisanym 
powyżej, tablety w ilości nie przekraczającej 30 (słownie: trzydziestu) sztuk.  

17. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność przynajmniej jednej osoby kompetentnej do 
udzielenia pomocy uczestnikom wypełniającym testy i kwestionariusz. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do zweryfikowania odpowiednio przez pielęgniarkę, dietetyka i 
fizjoterapeutę wypełnionych testów oraz kwestionariusza, a także do wpisania ich wyników do karty 
uczestnika programu. Wykonawca zapewnia omówienie przedmiotowych wyników z uczestnikiem 
odpowiednio w trakcie pierwszej wizyty pielęgniarskiej oraz w trakcie pierwszych indywidualnych 
spotkań z dietetykiem i fizjoterapeutą. 

19. W ramach realizacji zadań opisanych w ust. 2-18 powyżej Wykonawca zobowiązuje się do 
zapewnienia: 
1) wykwalifikowanej (zgodnie z wymogami RPPZ) kadry, w tym medycznej, umożliwiającej 
realizowanie poszczególnych etapów zadania w zaplanowanych ilościach (w odniesieniu do liczby 
uczestników) oraz w zaplanowanym czasie, z uwzględnieniem w szczególności postanowień § 4 ust. 
49 Umowy, 
2) wykonania badania wstępnego OGTT zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, 
3) wyodrębnionego pomieszczenia lub stanowiska do obsługi uczestników biorących udział w 
programie,   

     4) poczekalni dla uczestników oczekujących na badanie laboratoryjne przeprowadzane w ramach 
 programu, 
 5) dostępu do badania OGTT poza kolejnością dla uczestników programu. 

20. Wykonawca zapewnia, że kwalifikację do programu przeprowadzi kadra medyczna na podstawie 
weryfikacji wyniku badania OGTT w następujący sposób: 

 1) wynik wskazujący na stan przedcukrzycowy – kwalifikacja do udziału w programie, pod 
 warunkiem braku przeciwwskazań lekarza, 
  2) wynik potwierdzający cukrzycę typu 2 – wykluczenie z udziału w programie, 
 3) wynik prawidłowy – wykluczenie z udziału w programie.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiedniego trybu postępowania z osobami 
spełniającymi przesłanki do wykluczenia z udziału w programie. Szczegółowe zasady w tym zakresie 
określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ).  

22. Wykonawca zapewnia, że w przypadku osoby, której wynik badania wstępnego OGTT kwalifikuje do 
udziału w programie, pielęgniarka założy uczestnikowi kartę pacjenta przystępującego do programu 
i odnotuje wynik wstępnego badania OGTT w elektronicznej karcie pacjenta.  

23. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że osoby, których wynik badania wstępnego OGTT będzie 
wskazywał na stan przedcukrzycowy, zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu programu i 
umówione na wstępną wizytę pielęgniarską oraz  na wstępną konsultację lekarską.  

24. Wykonawca w ramach realizacji Etapu II Przedmiotu Umowy, uwzględniając treść § 2 ust. 4 i 6 Umowy, 
zobowiązuje się do wykonania kolejno działań opisanych poniżej w ust. 25-26. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wstępną wizytę pielęgniarską przeprowadzi pielęgniarka, w 
sposób szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ).  

26. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wstępna konsultacja lekarska przeprowadzona zostanie 
przez lekarza, w sposób szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). Wykonawca zapewnia przy tym, iż lekarz według posiadanej wiedzy 
specjalistycznej oceni stan zdrowia pacjenta i jeżeli nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań do udziału 
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w kolejnych etapach programu, zakwalifikuje ostatecznie uczestnika. Zarówno fakt kwalifikacji 
pozytywnej, jak i negatywnej, lekarz winien odnotować w karcie pacjenta. 

27. Wykonawca w ramach realizacji Etapu III Przedmiotu Umowy, uwzględniając treść § 2 ust. 4 i 7 
Umowy, zobowiązuje się do wykonania kolejno działań opisanych poniżej w ust. 28-40. 

28. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji Etapu III Przedmiotu Umowy od 
przeprowadzenia wstępnego szkolenia grupowego dla uczestników programu. Wykonawca 
zobowiązuje się do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia w oparciu o szczegółowe wytyczne 
zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 
do wykorzystania w powyższym zakresie materiałów przekazanych przez Zamawiającego tamże 
wskazanych.  

29. Wykonawca zobowiązuje się następnie do odnotowania faktu odbycia przez uczestnika szkolenia 
wstępnego w systemie (w tym daty i formy tego szkolenia) oraz uzgodnienia z uczestnikiem terminu 
jego pierwszej wizyty u specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty. 

30. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia pierwszej konsultacji uczestnika przez zespół 
specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty w formie stacjonarnej oraz w terminie nieprzekraczającym 
dwóch tygodni od odbycia przez uczestnika szkolenia wstępnego. Wykonawca zobowiązuje się do 
uwzględnienia szczegółowego zakresu oraz zasad przeprowadzenia rzeczonych konsultacji, 
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

31. Wykonawca zobowiązuje się do odnotowania odbycia pierwszej konsultacji w karcie pracy dietetyka 
oraz karcie pracy fizjoterapeuty dla danego uczestnika. Wykonawca zobowiązuje się do 
wydrukowania i przekazania uczestnikowi zaleceń z konsultacji lub przesłania tychże na wskazany 
przez uczestnika adres e-mail.  

32. W ramach pierwszej konsultacji uczestnika przez zespół specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ustalenia dogodnego dla uczestnika terminu oraz formy 
drugiej konsultacji indywidualnej. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia drugiej 
konsultacji uczestnika przez zespół specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty w terminie 
nieprzekraczającym 30 (słownie: trzydziestu) dni od odbycia przez uczestnika pierwszej konsultacji ze 
specjalistami. 

33. W przypadku drugiej konsultacji uczestnika przez zespół specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty, 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikowi możliwość wyboru formy spotkania: 
indywidualne stacjonarne w CPE lub forma elektroniczna w postaci e-konsultacji. Wykonawca 
zobowiązuje się do przekazania uczestnikowi dwukrotnie, w formie wiadomości tekstowej sms albo 
w formie wiadomości e-mail, informacji o wyznaczonym terminie kolejnego spotkania (po bieżącej 
konsultacji i przed kolejną konsultacją). 

34. W ramach drugiej konsultacji uczestnika przez zespół specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty, 
Wykonawca zobowiązuje się do omówienia postępów uczestnika w realizacji zaleceń oraz 
ewentualnych w tym zakresie problemów, a także do umożliwienia uczestnikowi programu 
podzielenia się jego spostrzeżeniami oraz prośbami o wyjaśnienia lub pomoc.  

35. Wykonawca zobowiązuje się do odnotowania odbycia drugiej konsultacji w karcie pracy dietetyka 
oraz karcie pracy fizjoterapeuty dla danego uczestnika. 

36. W ramach drugiej konsultacji uczestnika przez zespół specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ustalenia dogodnego dla uczestnika terminu oraz formy 
trzeciej konsultacji indywidualnej. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia trzeciej 
konsultacji uczestnika przez zespół specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty w terminie 
nieprzekraczającym 6 (słownie: sześciu) miesięcy od odbycia przez uczestnika pierwszej konsultacji 
ze specjalistami. 

37. W przypadku trzeciej konsultacji uczestnika przez zespół specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty, 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikowi możliwość wyboru formy spotkania: 
indywidualne stacjonarne w CPE lub forma elektroniczna w postaci e-konsultacji. Wykonawca 
zobowiązuje się do przekazania uczestnikowi dwukrotnie, w formie wiadomości tekstowej sms albo 
w formie wiadomości e-mail, informacji o wyznaczonym terminie kolejnego spotkania (po bieżącej 
konsultacji i przed kolejną konsultacją). 
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38. W ramach trzeciej konsultacji uczestnika przez zespół specjalistów – dietetyka i fizjoterapeuty, 
Wykonawca zobowiązuje się do omówienia osiągniętych oraz nieosiągniętych założonych rezultatów. 
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do uwzględnienia szczegółowych wytycznych odnoszących się 
do zawartości merytorycznej trzeciej konsultacji specjalistów, wskazanych w treści Załącznika nr 1 do 
Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

39. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia końcowego po zakończeniu 
indywidualnych konsultacji uczestnika ze specjalistami oraz po upływie 12 (słownie: dwunastu) 
miesięcy od wstępnego badania OGTT. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować uczestnikowi 
możliwość wyboru formy szkolenia (stacjonarne, e-learning, webinarium). Zakres końcowego 
szkolenia grupowego określony jest w treści Załącznika nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącego integralną część Umowy.  

40. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego po odbyciu przez uczestnika szkolenia końcowego 
odnotowania tego faktu w systemie (w tym daty i formy szkolenia) oraz uzgodnienia z uczestnikiem 
terminu wykonania końcowego (drugiego) badania OGTT. Wykonawca zobowiązuje się wydać 
uczestnikowi po zakończonym szkoleniu skierowanie na badanie OGTT z wyznaczonym terminem i 
miejscem pobrania materiału. Wykonawca zobowiązuje się do umówienia uczestnika na badanie 
poprzez wyznaczenie i podanie uczestnikowi miejsca, daty i godziny badania.  

41. Wykonawca w ramach realizacji Etapu IV Przedmiotu Umowy, uwzględniając treść § 2 ust. 4 i 8 
Umowy, zobowiązuje się do wykonania kolejno działań opisanych poniżej w ust. 42-47. 

42. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania pobrania materiału na końcowe badanie OGTT na 
podstawie indywidualnego skierowania wydanego przez kadrę medyczną.   

43. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej bezpłatności końcowego badania OGTT dla 
uczestnika. Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem końcowego 
badania OGTT, w tym nie ponosi kosztu glukozy. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia glukozy 
dla wszystkich uczestników programu, którzy zostaną skierowani na badanie OGTT. W trakcie 
realizacji końcowego badania OGTT, w oczekiwaniu na ponowne pobranie materiału wynikające z 
przebiegu badania, Wykonawca udostępni każdemu uczestnikowi elektroniczne urządzenie mobilne 
w postaci tabletu oraz poinstruuje uczestnika do wykonania dwóch testów oraz wypełnienia jednego 
kwestionariusza. Testy i kwestionariusz zastały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Umowy – 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający zobowiązuje się udostępnić 
Wykonawcy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy w zakresie opisanym powyżej, tablety w ilości 
nie przekraczającej 30 (słownie: trzydziestu) sztuk.   

44. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność przynajmniej jednej osoby kompetentnej do 
udzielenia pomocy uczestnikom wypełniającym testy i kwestionariusz. 

45. Wykonawca zobowiązuje się do zweryfikowania odpowiednio przez pielęgniarkę, dietetyka i 
fizjoterapeutę wypełnionych testów oraz kwestionariusza, a także do wpisania ich wyników do karty 
uczestnika programu. Wykonawca zobowiązuje się także do weryfikacji jednego z testów przez 
fizjoterapeutę na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). Następnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 
uczestnikowi wyników testów oraz zaleceń specjalistów w toku drugiej (końcowej) konsultacji 
pielęgniarskiej. Ponadto wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania i przekazania uczestnikowi 
wspomnianych zaleceń albo przesłania ich uczestnikowi na podany adres e-mail.  

46. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że druga (końcowa) konsultacja lekarska przeprowadzona 
zostanie przez lekarza, w sposób i z zachowaniem wytycznych szczegółowo opisanych w Załączniku 
nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

47. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że drugą (końcową) wizytę pielęgniarską przeprowadzi 
pielęgniarka, w sposób i z zachowaniem wytycznych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do 
Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

48. W ramach realizacji zadań opisanych w ust. 20-47 powyżej Wykonawca zobowiązuje się do 
zapewnienia: 

 1) wykwalifikowanej (zgodnie z wymogami RPPZ) kadry, w tym medycznej, umożliwiającej 
 realizowanie poszczególnych etapów zadania w zaplanowanych ilościach (w odniesieniu do liczby 
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 uczestników) oraz w zaplanowanym czasie, z uwzględnieniem w szczególności postanowień § 4 ust. 
 49 Umowy, 
 2) wykonania badania końcowego OGTT zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
 Diabetologicznego, 
 3) wyodrębnionego pomieszczenia lub stanowiska do obsługi uczestników biorących udział w 
 programie,   
     4) poczekalni dla uczestników oczekujących na badanie laboratoryjne przeprowadzane w ramach 
 programu, 
 5) dostępu do badania OGTT poza kolejnością dla uczestników programu. 

49. W okresie realizowania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 9 Umowy, Wykonawca w 
zakresie i na zasadach opisanych w § 2-4 Umowy zobowiązuje się do zrealizowania określonych przez 
strony ilości działań w postaci: opieki edukacyjno-medycznej nad pacjentami, badań OGTT 
(wstępnych i końcowych), badań pielęgniarskich (wstępnych i końcowych), badań lekarskich 
(wstępnych i końcowych), przeprowadzenia szkoleń (wstępnych i końcowych - stacjonarnych lub w 
formie webinarium), zapewnienia sobie licencji na platformę do webinarium, konsultacji 
indywidualnych (dietetycznych i fizjoterapeutycznych). Szczegółowe zobowiązanie Wykonawcy w 
odniesieniu do ilości wskazanych działań, określa na dzień zawarcia umowy Załącznik nr 2 – Oferta 
Wykonawcy.  

50. Strony dopuszczają w okresie trwania umowy dokonywanie zmian ilościowych w odniesieniu do 
obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 49 powyżej. Tego typu zmiana nie będzie stanowiła 
zmiany umowy w rozumieniu § 10 ust. 2 i 3 Umowy oraz nie będzie wymagała podpisywania aneksu. 
Strony na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy mogą wystąpić z propozycją takiej zmiany, 
która winna być każdorazowo przez stronę wnioskującą odpowiednio uzasadniona. 

51. W przypadku gdy propozycja zmiany pochodziła będzie od Wykonawcy, wymagać ona będzie 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wnioskowane zmiany jeżeli pozytywnie oceni 
celowość ich wprowadzenia oraz pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej na 
wprowadzenie zmian w realizacji Projektu. 

52. Wykonawca ma prawo współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy z osobami/podmiotami 
trzecimi pod warunkiem, że osoby/podmioty te, posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania 
Przedmiotu Umowy. W takim jednak przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i 
zaniechania podwykonawców oraz innych osób trzecich, którymi posłużył się przy realizacji 
Przedmiotu Umowy, jak za własne działania i zaniechania. W szczególności Wykonawca nie może 
zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez osoby/podmioty, z którymi współpracował lub 
współpracuje przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

53. Zamawiającemu na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy przysługuje prawo kontroli działań 
podejmowanych przez Wykonawcę w jego wykonaniu. W ramach powyższego uprawnienia 
Zamawiający ma prawo w szczególności do: 

  1) domagania się od Wykonawcy przekazania wszelkich informacji na temat sposobu realizowania 
 Przedmiotu Umowy, 
  2) zgłaszania Wykonawcy uwag dotyczących sposobu wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu 
 Umowy, 
 3) udzielania Wykonawcy niezbędnych wskazówek dla prawidłowego realizowania Przedmiotu 
 Umowy. 

54. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż jeśli w umowie nie zdefiniowano danego 
obowiązku niezbędnego do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy jako obowiązku 
Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do jego wykonania jest Wykonawca.  

55. Strony zobowiązują się na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, 
trudnościach oraz przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, które mają wpływ na jakość, 
terminowość lub stopień realizacji zadań. Informacje powyższe powinny być przekazywane pisemnie 
na adresy wskazane w części wstępnej umowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy 
 wskazane przez Strony w § 10 ust. 7 Umowy. 
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§ 5 

WYNAGRODZENIE 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy w okresie do dnia 30 czerwca 

2023 roku nie może łącznie przekroczyć kwoty [………………] zł (słownie: 
[…………………………………………………………………………….] złotych 00/100) brutto. 

2. Kwota określona w ust. 1 powyżej stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający zobowiązany jest do 
zapłaty Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, 
o której mowa w ust. 1 powyżej w okresie obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze. 

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie prawidłowo wystawianych przez 
Wykonawcę faktur, obejmujących kolejno następujące po sobie miesiące.  

4. Pierwsza faktura wystawiona zostanie przez Wykonawcę w miesiącu lutym 2020 roku, do 5-go dnia 
miesiąca i obejmowała będzie realizację Przedmiotu Umowy w miesiącu styczniu 2020 roku. 
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury każdorazowo do 5-go dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym realizował działania w ramach Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury każdorazowo po sporządzeniu przez Wykonawcę 
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego z realizacji Przedmiotu 
Umowy za poprzedni miesiąc, z uwzględnieniem danych ilościowych dotyczących zrealizowanych w 
poprzednim miesiącu działań. Na etapie sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający 
będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji, z której będzie wynikało zrealizowanie 
przez Wykonawcę działań wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi 
Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, uwzględniającej w szczególności 
zapisy protokołu-zdawczo odbiorczego.  

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o 
numerze: …………………………………………………….., prowadzony na rzecz ……………………………………….. Za 
dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

8. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewłaściwie wystawionej przez Wykonawcę faktury lub 
wystawienia jej po upływie wskazanego w ust. 4 powyżej terminu, brak zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego w terminie, nie może stanowić podstawy do naliczania odsetek ustawowych, ani też 
nie będzie traktowany jako pozostawanie przez Zamawiającego w zwłoce. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty  poniesione przez Wykonawcę w 
związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 6 

KLAUZULA POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia 
użytku i nieujawniania żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji uzyskiwanych w trakcie 
wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej zakończeniu do: 
1) zachowania w tajemnicy i nieujawniania wszystkich informacji technicznych, ekonomicznych, 
finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych w 
trakcie współpracy Stron, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła. Obowiązek 
zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez Wykonawcę informacje, w tym notatki 
służbowe oraz wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną, 
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2) zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakichkolwiek informacji, materiałów lub dokumentów 
 uzyskanych od osób trzecich współpracujących z Zamawiającym w związku z wykonywaniem 
 niniejszej Umowy, 
3) zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek wyników prac uzyskanych w związku z 
wykonywaniem niniejszej Umowy oraz wszelkich związanych z tym informacji, materiałów i 
dokumentów, 
4) wykorzystywania informacji o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 wyłącznie w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, aby żadna osoba 
nieuprawniona nie ujawniła informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani ich źródła, 
osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do: 
1) informacji powszechnie znanych, 
2) informacji ogólnie dostępnych, 
3) informacji, do ujawnienia których Wykonawca zobowiązany był na mocy orzeczenia Sądu lub 
decyzji organów administracji publicznej, 
4) informacji, których odbiorcą jest organ uprawniony do ich uzyskania na mocy przepisów prawa.  

4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przez Wykonawcę lub 
podwykonawców lub inne osoby trzecie, z którymi Wykonawca współpracował przy realizacji 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zaś dodatkowo, w przypadku gdy opisywane 
naruszenie będzie miało charakter rażący, do odstąpienia od Umowy niezależnie od etapu jej 
realizacji. W takim przypadku przyjmuje się, iż do odstąpienia od Umowy doszło z winy i z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z niniejszą 
Umową oraz jej realizacją. Wykonawca uprawniony jest jednak do udostępnienia wskazanych 
informacji na żądanie uprawnionych ustawowo organów/instytucji/urzędów. Ponadto Wykonawca 
zobowiązuje się, w zakresie dotyczącym realizacji Umowy, do poddania kontroli przeprowadzonej 
przez instytucje i organy uprawnione do kontrolowania projektu „Gdański Program Profilaktyki 
Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku 
aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, realizowanego przez 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1010). oraz zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie  przetwarzania 
danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Umowa o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych zawarta zostanie przez Strony pod warunkiem niewyrażenia na 
powyższe sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania przez 
nią informacji o powyższym. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia Instytucji Zarządzającej 
we wskazanym zakresie. Odmowa zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych 
przez Wykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.    

 
§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od całości Umowy bez konieczności 
zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 
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wykonywanie Umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, jak również w sytuacji tego typu zmiany zasad finansowania Projektu, 
o którym mowa w treści § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, która skutkowałaby niemożliwością zrealizowania 
zobowiązań związanych z wypłatą Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 5 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.  
2) w przypadku gdy Wykonawca realizował będzie Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z Umową, w tym w szczególności bezzasadnie nie będzie się stosował do uwag 
Zamawiającego dotyczących wykonywania Umowy, w kontekście obowiązków Wykonawcy 
wynikających z Umowy i osiągnięcia jej celu lub naruszał będzie inne postanowienia Umowy w 
sposób zagrażający jej wykonaniu na warunkach określonych w Umowie. W takim przypadku 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i wyznaczy mu 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający 
może od Umowy odstąpić w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. W takim przypadku uznaje się, że 
do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
3) w przypadku likwidacji Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  
4) w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy, w terminie 14 
(słownie: czternastu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku uznaje 
się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
5) w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 7 Umowy, w terminie 14 
(słownie: czternastu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku uznaje 
się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 5 Umowy w przypadku, w którym do odstąpienia od Umowy doszłoby na innych niż wskazane w 
ust. 1 niniejszego paragrafu podstawach, lecz z winy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
bez uzasadnionej przyczyny pozostaje w ponad 60-dniowej zwłoce z zapłatą wynagrodzenia, o 
którym  mowa w § 5 Umowy. W takim przypadku Wykonawca może złożyć oświadczenie o 
odstąpieniu od  umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zaistnienia opisanej 
okoliczności.  

4. Oświadczenie jednej ze Stron o odstąpieniu od Umowy, należy złożyć drugiej Stronie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie powyższe dla swojej ważności powinno ponadto 
zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia od umowy oraz podanie jej uzasadnienia.   

 
§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:  
1) za czwartą w danym miesiącu i każdą kolejną w tym okresie, ocenioną przez Zamawiającego jako 
uzasadniona, skargę pacjenta/uczestnika programu w odniesieniu do wypełniania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z § 4 ust. 19 pkt 3-5 Umowy oraz § 4 ust. 48 pkt 3-5 Umowy – w wysokości 
500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde zdarzenie. 
2) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy – w wysokości 500 zł 
(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia. 
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących 
 po stronie Wykonawcy lub też z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w 
 wysokości 20 (słownie: dwudziestu) % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 
 4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 6 ust. 1 i 2 Umowy, o którym mowa 
 w § 6 ust. 4 Umowy – w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku 
odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy 
– w wysokości 10 (słownie: dziesięciu) % wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy. 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy 
 odrębnie. Jednakże w takim przypadku łączna wysokość kar umownych z różnych tytułów nie może 
 przekroczyć 50 (słownie: pięćdziesiąt)% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 
Ponadto w każdym przypadku Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania 
 przewyższającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu kar umownych na 
zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy. W takim przypadku Zamawiający wskaże 
podstawy naliczonych kar w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Wykonawcę za 
dany miesiąc i dokona potrącenia ich wysokości z wynagrodzenia uiszczanego na podstawie 
wystawionej faktury.  

5.  Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa do dochodzenia kar 
umownych należnych na podstawie Umowy. 
 

§ 9 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania w całym okresie realizacji Przedmiotu 
Umowy ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z 
tytułu szkód mogących powstać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu niniejszej 
Umowy. Minimalna wymagana w tym zakresie suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia wynosi 
500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dowodu zawarcia umowy 
ubezpieczenia i opłacenia należnej składki w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przekazania Zamawiającemu aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej na każde jego żądanie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jego 
wystosowania przez Zamawiającego. Żądanie Zamawiającego do Wykonawcy skierowane może 
zostać zarówno w formie pisemnej, jak mailowej. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 
z przedmiotowego obowiązku w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia kary 
umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu 
rzeczonego dokumentu. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
2. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej, w postaci 

aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.  
3. Strony dopuszczają zmianę treści umowy w zakresie i na warunkach wynikających z art. 144 ust. 1 

pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
z późn. zm.). Strony jednocześnie zgodnie ustalają, iż ewentualna zmiana danych kontaktowych 
którejkolwiek ze Stron, obejmujących również adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów 
kontaktowych, nie będzie stanowiła zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego ustępu.  

4. Strony dopuszczają ponadto zmianę treści umowy na warunkach wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.) w zakresie dotyczącym sposobu przeprowadzenia badań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 a), 
§ 2 ust. 5 i 8, § 3 oraz § 4 Umowy, poprzez zmianę typu badania z badania OGTT na alternatywną 
metodę diagnostyki stanu przedcukrzycowego wynikającą z aktualizacji zapisów RPPZ, przykładowo 
– oznaczenia glikemii na czczo (tzw. FPG, fasting plasma glucose). Strony ustalają, że wprowadzenie 
opisywanej zmiany uzależnione jest od dokonania uprzednio przedmiotowo odpowiadającej jej 
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modyfikacji zapisów RPPZ, a także od zgody Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego oraz Instytucji Zarządzającej. Aktualizacja zapisów RPPZ w zakresie 
opisanym powyżej, która będzie prowadziła do wyboru jako obowiązującej metody badania, badania 
mniej kosztownego niż badanie OGTT, może skutkować zmianą ceny jednostkowej za badanie ujętej 
w pozycji nr 2 Załącznika nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy.  

5. Strony ustalają, że zmiana Umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej nie będzie prowadziła do zmiany 
charakteru Umowy, ani do zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy oraz do zmiany 
terminu obowiązywania Umowy, a także nie wpłynie na pozostałe obowiązki Wykonawcy w ramach 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

6. Niezależnie od treści ust. 3-5 powyżej, Strony dopuszczają możliwość dokonania w formie pisemnego 
aneksu zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy w wypadku wystąpienia jednej ze zmian 
przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). W takim przypadku zmiana wysokości 
wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa. Waloryzacja 
wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy uwzględniać będzie treść nowych przepisów, przy czym 
wynagrodzenie, o którym mowa ulegnie zmianie jedynie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki 
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. Bezwzględnym 
warunkiem wprowadzenia opisanych zmian wysokości wynagrodzenia jest uprzednie złożenie przez 
Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, 
zawierającego szczegółową argumentację w powyższym zakresie.  

7. Doręczenia dokumentów o zastrzeżonej formie pisemnej będą dokonywane pod adresy wskazane w 
części wstępnej Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej 
Strony o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio 
podany adres za skutecznie doręczoną. W pozostałym zakresie doręczenia mogą być również 
dokonywane w drodze elektronicznej, na podane przez Strony adresy mailowe: 
1) Zamawiającego: [……………………………………………………………………………………………………………….]  
2) Wykonawcy: […………………………………………………………………………………………………………………....] 

8. Ewentualne spory wynikłe z wykonania Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

 
 
Załącznik  Nr 1  - SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Załącznik  Nr 2  - Oferta Wykonawcy 
Załącznik  Nr 3  - Protokół zdawczo-odbiorczy 
Załącznik Nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
              
   Zamawiający:                                                                      Wykonawca:   
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Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NR …  z dnia ………………………………….. 

[za miesiąc, rok] 

ZAMAWIAJĄCY  

(pełna nazwa i adres): 
 

 

WYKONAWCA  

(pełna nazwa i adres): 

 

 

Umowa nr / data 

umowy 

 

 

Przedmiot i zakres 

protokołu: 

Rodzaj wykonanych usług: 

Opieka edukacyjno- medyczna nad pacjentami  - ………. osób 

[kompletność dokumentacji potwierdzającej – tak/nie*] 

Badanie OGTT (wstępne i końcowe)  - ………. osób 

[kompletność dokumentacji potwierdzającej - tak/nie*]  

Badanie pielęgniarskie  (wstępne i końcowe)  - ………. osób 

[kompletność dokumentacji potwierdzającej – tak/nie*] 

Badanie lekarskie  (wstępne i końcowe)  - ………. osób 

[kompletność dokumentacji potwierdzającej – tak/nie*] 

Przeprowadzenie szkolenia  (wstępne i końcowe, stacjonarne lub webinarium)  - ………. osób   

[kompletność dokumentacji potwierdzającej – tak/nie*] 

Roczna licencja na platformę do webinarium  - ………. sztuk 

[kompletność dokumentacji potwierdzającej – tak/nie/nie dotyczy*] 

Konsultacje indywidualne (dietetyczne i fizjoterapeutyczne)  - ………. osób 

[kompletność dokumentacji potwierdzającej – tak/nie*] 

UWAGI/ZASTRZEŻENIA 
 

Podpis osoby upoważnionej przez WYKONAWCĘ  

 

Podpis osoby upoważnionej przez ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

 


