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UMOWA NR …………………………………… 
 

zawarta dnia ……………………….……………. pomiędzy: 
 

Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. 
Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000041396, NIP: 525-000-85-25, REGON: 000837583, reprezentowanym przez: 

dr hab. med. Tomasza Hryniewieckiego, prof. nadzw. 
Dyrektora Naczelnego    

   
 
zwanym dalej ,,Udzielającym zamówienia” 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
w ……………, kod  ………………, ul. ……………………………………..,  
NIP: ………………………………….,  
REGON …………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
 

1. ……………………………………. 
2. …………………………………… 

 
zwanym dalej ,, Przyjmującym zamówienie”, 
 
Przyjmujący zamówienie został wyłoniony w procedurze prowadzonej na podstawie art. 26, Ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018.2190 z późń. zm.). 
 

§1 
 

Przedmiotem umowy jest współpraca Przyjmującego zamówienie z Udzielającym zamówienia w 
ramach realizacji Projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki 
Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i 
mazowieckim” (zwanego dalej Projektem), złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka 
miażdżycy tętnic i chorób serca”" nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 ogłoszony w ramach V Osi 
priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w następującym zakresie: 
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1) realizacji świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie na rzecz pacjentów w wieku 
aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 r.ż. (również osoby z uprawnieniami emerytalnymi 
aktywne zawodowo oraz bezrobotne gotowe do podjęcia pracy), nie leczące się w ciągu ostatnich 
5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, nie korzystające z Programu profilaktyki ChUK, z 
podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo – naczyniowych, zwłaszcza nadciśnieniem 
tętniczym i podwyższonym poziomem LDL. Kwalifikacja pacjentów będzie dokonywana przez 
lekarzy Przyjmującego zamówienie na podstawie aktywnej listy pacjentów. Do Projektu mogą 
także przystąpić osoby z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego niebędące pacjentami 
Przyjmującego zamówienie, o ile spełniają kryteria włączenia. Dla pacjentów będących 
uczestnikami programu zaplanowano następujące działania: 

a) – usługa medyczna na etapie podstawowym kwalifikująca do programu 
b) - badania laboratoryjne i diagnostyczne 
c) – aktywna profilaktyka (bon edukacyjny) 
d) - wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami 

 
2) udziału zatrudnionego u Przyjmującego zamówienie lub współpracującego z Przyjmującym 

zamówienie personelem medycznym tj. lekarzy, pielęgniarek, lekarzy medycyny pracy, personel 
udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz 
aktywności fizycznej (minimum 3 osoby zatrudnione/współpracujące z Przyjmującym 
zamówienie) w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia. W trakcie szkolenia 
zostanie szczegółowo omówiona problematyka w zakresie m.in. założeń i wdrażania Programu, 
diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo- naczyniowego, w tym  
hipercholesterolemii rodzinnej, edukacji w zakresie oznaczania czynników ryzyka sercowo-
naczyniowego podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, znajomości czynników ryzyka 
sercowo-naczyniowego nie podlegających modyfikacji, na temat skutecznej komunikacji z chorym 
z elementami zwiększenia motywacji do profilaktyki oraz aktualnych zasad zdrowego stylu życia 
m.in. prawidłowej diety, aktywności fizycznej. 

 
§ 2 

 
1. Udzielający zamówienia oświadcza, że na podstawie umowy z dnia 24 kwietnia 2019 r. nr 

POWR.05.01.00-00-0024/18-00 realizuje Projekt w okresie od 24 kwietnia 2019 do 30 września 
2021. r. na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.  

2. W ramach Projektu Udzielający zamówienia zawiera umowy o współpracy z min. 40 placówkami 
POZ (Przyjmującymi zamówienie) z terenu województw: mazowieckiego i łódzkiego.  

3. Udzielający zamówienia oświadcza, że w ramach realizacji Projektu zaplanowano łącznie dla 
4000 pacjentów udzielenie przez lekarzy z placówek Przyjmujących zamówienie kwalifikacyjnych 
wizyt medycznych, z czego 1200 pacjentów zostanie zakwalifikowanych do aktywnej profilaktyki 
(Bon edukacyjny)  oraz wizyty końcowej a w razie konieczności maksymalnie 400  pacjentów 
otrzyma skierowanie na poradę specjalistyczną kardiologiczną u Udzielającego zamówienia,  
gdzie zostaną zakwalifikowani do diagnostyki genetycznej.  

4. Udzielający zamówienia oświadcza, że usługa medyczna na etapie podstawowym kwalifikująca 
do programu (dla ok. 100 osób), obejmie: wstępną wizytę lekarską w ramach której lekarz 
przeprowadzi wywiad, wypełni checklistę, formularz POLSCORE oraz DLCNS, wykona badanie 
fizykalne, dokona pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wagi i wzrostu, obliczy BMI, a także wystawi 
skierowanie na  badania biochemiczne (lipidogram, glukozę, GFR) i badanie EKG oraz drugą 
wizytę, podczas której lekarz podejmie decyzję o kwalifikacji pacjenta do dalszej części 
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Programu. Przewiduje się kwalifikację do dalszego etapu około 30 pacjentów. Pacjenci ci będą 
uczestniczyć w aktywnej profilaktyce, a około dziecięciu z nich zostanie skierowanych do 
Udzielającego zamówienia (AOS) celem dalszej diagnostyki w kierunku wykrycia 
hipercholesterolemii rodzinnej. Na zakończenie pacjenci poddani uprzednio aktywnej 
profilaktyce odbędą wizytę końcową u lekarza z placówki Przyjmującego zamówienie, podczas 
której zostaną podsumowane działania w Programie. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż akceptuje fakt, iż podane w niniejszym paragrafie 
oświadczenia zawierają planowane wartości, a w związku z tym nie będzie formułował 
względem Udzielającego zamówienia roszczeń, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za 
gotowość lub roszczeń o zapłatę o charakterze odszkodowawczym czy też roszczeń opartych na 
innej podstawie prawnej. 

 
§ 3 

 
1. Udzielający zamówienia nawiązuje współpracę, a Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada 

kwalifikacje wymagane odrębnymi przepisami i zobowiązuje się do wykonywania świadczeń 
medycznych, będących przedmiotem niniejszej umowy, przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania pełnej usługi świadczeń medycznych, 
zgodnie z Szczegółowym Opisem Realizacji Świadczeń (załącznik nr 1 do Umowy), każdej osobie 
włączonej do badania. 

3. Podjęcie przez Strony Umowy realizacji usługi wymienionej w par. 1 jest uwarunkowane 
przyznaniem przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych umożliwiających jego 
realizację. 

 
§ 4 

 
1.     Udzielający zamówienia zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia szkoleń personelu Przyjmującego zamówienie (lekarze, pielęgniarki, 
przedstawiciele innych zawodów medycznych). Realizacja szkoleń odbędzie się zgodnie z 
harmonogramem ustalonym po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego, który będzie na 
bieżąco przekazywany Przyjmującemu zamówienie oraz zamieszczony na stronie internetowej 
Udzielającego zamówienia pod adresem www.sercunaratunek.pl 
b)  zapewnienia podczas szkoleń: materiałów biurowych dla uczestników (teczka, notes, 
długopis), wydrukowanych materiałów edukacyjnych. Materiały edukacyjne będą dostępne 
również w formie  elektronicznej na Platformie szkoleniowej dostępnej po zalogowaniu pod 
adresem:  sercunaratunek.pl 
c) pokrycia kosztów organizacji szkoleń o których mowa w ust. 1, w tym: wynajem sali, dwie 
przerwy kawowe oraz lunch, z wyłączeniem opłat za dojazd i nocleg uczestników, 
d)  przyjęcia  na podstawie  skierowania  na  poradę specjalistyczną kardiologiczną pacjentów 
zakwalifikowanych do Projektu, 
e)  wykonania badań genetycznych związanych z realizacją Projektu, 
f) zorganizowania i przeprowadzenia porad grupowych w ramach aktywnej profilaktyki  
g)   wypłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 9 

2.      Udzielający zamówienia przekazuje nieodpłatnie, na własność Przyjmującego zamówienie  1 szt. 
tabletu (Huawei MediaPad T5 10 WIFI Kirin659/2GB/16GB/8) o wartości 557 zł netto, do 
wykorzystania w procesie aktywnej profilaktyki pacjentów zakwalifikowanych do Programu. 
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Przyjmujący zamówienie składając podpis na niniejszej umowie kwituje odbiór tabletu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim.   

 
§ 5 

 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia udziału personelu medycznego 

współpracującego w szkoleniu, które jest obowiązkowe i bezpłatne. Brak udziału 
zadeklarowanej w ofercie konkursowej liczby personelu medycznego na szkoleniu, uprawnia 
Udzielającego zamówienia według jego wyboru do stosownego obniżenia maksymalnej kwoty 
wynagrodzenia określonej w § 9 ust. 1 lub rozwiązania umowy.  

2. Minimalna liczba personelu medycznego, tj. personelu medycznego 
zatrudnionego/współpracującego z Przyjmującym zamówienie (lekarze, pielęgniarki, lekarze 
medycyny pracy, personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, 
edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej), która weźmie udział w szkoleniu wynosi 3  
osoby. 

3. Jednodniowe szkolenia personelu medycznego odbywać się będą w czterech lokalizacjach do 
wyboru: w Warszawie, Łodzi,  Piotrkowie Trybunalskim, Siedlcach, w dwóch terminach (łącznie 
8 szkoleń). 

4. Planuje się przeprowadzenie dodatkowego - 9 szkolenia (w Warszawie), dla personelu 
medycznego, który nie mógł uczestniczyć w szkoleniu w pierwszym i drugim  terminie oraz dla 
personelu zatrudnionego w czasie trwania projektu. 
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5. Terminarz szkoleń będzie udostępniony przez Udzielającego zamówienia Przyjmującemu 
zamówienie, z założeniem, że szkolenie musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy od podpisania 
umowy. 

§ 6 
 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poinformowania Udzielającego zamówienia w 

terminie 7 dni roboczych o fakcie wygaśnięcia umowy z NFZ. Niniejsza Umowa będzie 
podlegać rozwiązaniu w sytuacji kiedy w okresie jej realizacji Przyjmującemu zamówienie 
wygaśnie umowa podpisana z NFZ i nie ulegnie ona przedłużeniu. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i 
niemajątkowe jakie mogą wyniknąć ze świadczonych przez nią w ramach niniejszej umowy 
usług medycznych zarówno wobec Udzielającego zamówienia, jak również wobec uczestników 
Projektu, i w tym zakresie zobowiązuje się zwolnić Udzielającego zamówienia z wszelkich 
wynikłych z jej działania zobowiązań. W szczególności Przyjmujący zamówienie ponosić będzie 
wyłączną odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe uczynione uczestnikom 
Projektu na skutek błędów w sztuce lekarskiej, na skutek zakażenia itp. 

3. W przypadku skierowania przeciwko Przyjmującemu zamówienie przez uczestników programu 
w ramach realizacji niniejszej Umowy jakichkolwiek roszczeń związanych ze świadczonymi 
przez Przyjmującego zamówienie na podstawie niniejszej Umowy usługami medycznymi, 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów jakie poniesie z tego 
tytułu Udzielający zamówienia. 

 
§ 7 

 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapewnia udzielanie świadczeń oraz badań w taki 

sposób, aby był do nich dostęp w godzinach 8-18 co najmniej 2 razy w tygodniu, a także w 
soboty co najmniej 1 raz w miesiącu 1. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą: 
a. zatrudnia – nie zatrudnia*: lekarza medycyny pracy, 
b. zatrudnia – nie zatrudnia*; współpracuje – nie współpracuje* z personelem 

udzielającym wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej 
oraz aktywności fizycznej (*nie potrzebne skreślić). 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i 
sprawozdawczości statystycznej według zasad obowiązujących u Przyjmującego zamówienie, 
z uwzględnieniem dokumentacji wymaganej w programie określonej w załączniku nr 1. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco dokumentacji 
Projektu do udostępnionego przez Udzielającego zamówienie modułu. Będzie on dostępny 
po zalogowaniu  na stronie internetowej Projektu dla wytypowanego przez Przyjmującego 
zamówienie personelu.    

5. Świadczenia udzielane w ramach Projektu nie mogą być rozliczane w ramach kontraktu 
Przyjmującego zamówienie z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia i spełnia wymagania do 
prowadzenia działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych objętych umową  oraz wyraża 

                                                 
1 zgodnie ze złożoną ofertą 
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zgodę na poddanie się kontroli upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz 
Udzielającego zamówienia w zakresie  objętym umową. 

7. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przejęty nieodpłatnie na własność sprzęt, o którym 
mowa w § 4 ust.2, będzie wykorzystywany do celów związanych z realizowaną przez 
placówkę działalnością edukacyjną w ramach Projektu.  

§ 8 
 
1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania do wyczerpania limitu Pacjentów objętych 

Projektem jednak nie dłużej niż do 30.09.2021 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 
2. W przypadku przedłużenia trwania Projektu niniejsza Umowa obowiązuje do dnia  zakończenia 

Projektu zgodnie z umową z Instytucją Pośredniczącą. 
3. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

gdy: 
a. Przyjmujący zamówienie nie dopełni obowiązków wynikających z Umowy np. 

nieobecność z winy Przyjmującego zamówienie kadry wytypowanej do udziału w 
szkoleniach w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy,  

b. Przyjmujący zamówienie zalega z dostarczeniem dokumentacji rozliczeniowej o której 
mowa w § 9 pkt. 2 i 3, przez dwa okresy kwartalne. 

c. Przyjmującemu zamówienie wygasła umowa podpisana z Narodowym Funduszem 
Zdrowia i nie została przedłużona; 

d. w trakcie realizacji umowy okaże się, że personel medyczny Przyjmującego zamówienie 
wykonujący przedmiot umowy nie posiada lub utracił wymagane kwalifikacje; 

e. w trakcie realizacji Projektu na etapie sprawozdawczości Udzielający zamówienia 
posiądzie wiedzę, że Przyjmujący zamówienie przedstawił nieprawdziwe lub niezgodne 
ze stanem faktycznym dane lub informacje w przekazanej Udzielającemu zamówienia 
dokumentacji medycznej tj. np. ankiecie oraz dokumentacji poświadczającej udzielenie 
świadczenia; 

f. Przyjmujący zamówienie popełni w czasie trwania Umowy przestępstwo, które 
uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych; 

g. w trakcie realizacji Projektu nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie zawartej 
pomiędzy Udzielającym zamówienia a Ministerstwem Zdrowia, skutkujące przerwaniem 
realizacji projektu oraz przepływu środków finansowych; 

h. wystąpią inne okoliczności skutkujące naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów.  
 

4. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać niniejszą Umowę, na piśmie, za wypowiedzeniem 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem  przyczyn. 

5. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą Umowę, na piśmie, za wypowiedzeniem 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyn. 

6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 
 

 
§ 9  

 
1. Za należyte wykonanie świadczenia będącego przedmiotem umowy Udzielający zamówienia 

zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby faktycznie 
wykonanych konsultacji i badań wg poniższych stawek: 
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• 110 zł brutto za jedną wizytę kwalifikacyjną pacjenta u Przyjmującego zamówienie  
(cena obejmuje wizytę konsultacyjną po wykonaniu badań laboratoryjnych), 

• 66,80 zł brutto za wykonanie zestawu badań (cena obejmuje EKG w stanie 
spoczynku, badanie lipidogramu (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), 
pomiar glukozy, badanie wartości GFR wg MDRD), 

• 65 zł brutto za każdą poradę indywidualną („cegiełkę”) w ramach aktywnej 
profilaktyki (bon edukacyjny obejmujący 24 „cegiełki”)  

• 110 zł brutto za zrealizowanie wizyty końcowej dla pacjenta po zakończonym cyklu 
porad prozdrowotnych i badań diagnostycznych z podsumowaniem i zaleceniami 
 Przyjmującego zamówienie. 

oraz dodatkowe wynagrodzenie płatne w II równych transzach (w latach 2019/2020) w 
łącznej wysokości 2000 zł brutto za wstępną selekcję pacjentów do udziału w Projekcie przez 
personel Przyjmującego zamówienie i koordynację projektu w placówce. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Przyjmującemu zamówienie, będzie prawidłowo 
wystawiona nota obciążeniowa wraz z kompletną i prawidłowo wypełnioną dokumentacją (w 
oryginale), dotyczącą udzielonych w danym kwartale świadczeń przez personel  
Przyjmującego zamówienie, tj. lekarzy, pielęgniarki, lekarzy medycyny pracy, personel 
udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz 
aktywności fizycznej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z dokumentacją 
stanowiącą załączniki do Umowy o współpracy  tj:  
 

a. Załącznik nr 2 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN 
(CHECKLISTA) DLCNS 

b. Załącznik nr 3 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN 
(CHECKLISTA) 

c. Załącznik nr 4 do umowy tj. ANKIETA OCENIAJĄCA WIEDZĘ PACJENTA 
d. Załącznik nr 5 do umowy tj. ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA - UCZESTNIKA 

PROGRAMU KORDIAN 
e. Załącznik nr 6 do umowy tj. ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU (SL2014) 
f. Załącznik nr 7 do umowy tj. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
g. Załącznik nr 8 do umowy tj. OŚWIADCZENIE LEKARZA I UCZESTNIKA PROJEKTU O 

UDZIELONYM ŚWIADCZENIU ZDROWOTNYM 
h. Załącznik nr 11 do umowy tj. INDYWIDUALNA KARTA PACJENTA 
i. Załącznik nr 13 do umowy tj. ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA 
 

3. Dodatkowo Przyjmujący zamówienie zobligowany będzie do zgromadzenia i przekazania 
Udzielającemu zamówienia dokumentacji dotyczącej personelu tj. wypełnionych: 

a. Załącznik nr 9 do umowy tj. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

b. Załącznik nr 10 do umowy tj. ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

4.    Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przesłania dokumentacji rozliczeniowej 
wskazanej w ust. 2 i 3 do 10 dnia miesiąca następującego po końcu kwartału. 

5.    Udzielający zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentacji 
rozliczeniowej, prześle Przyjmującemu zamówienie informację o akceptacji lub koniecznej 
korekcie tej dokumentacji. 
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6.   Informacja od Udzielającego zamówienia o zaakceptowaniu rozliczenia kwartalnego, jest 
podstawą do wystawienia noty obciążeniowej przez Przyjmującego zamówienie. 

7.    Przyjmujący zamówienie przekazuje notę obciążeniową Udzielającemu zamówienia 
jednorazowo po każdym kwartalnym okresie świadczenia usług po akceptacji dokumentacji 
przez Udzielającego zamówienia. 

8.    Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wystawić notę  obciążeniową dla: 
Instytut Kardiologii 
ul. Alpejska 42 
04-628 Warszawa 
NIP: 525-000-85-25 

9.  W przypadku braku udzielania świadczeń w kwartale, Przyjmujący zamówienie jest 
zobowiązany do przesłania do Udzielającego zamówienia Oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 12 do umowy. 

10. Nota obciążeniowa będzie płatna przelewem na wskazany przez Przyjmującego zamówienie 
rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Nr rachunku 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zmiana nr rachunku bankowego wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

11. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przesłania Noty obciążeniowej na adres:  
Instytut Kardiologii 
ul. Alpejska 42 
04-628 Warszawa 
pod rygorem uznania jej za nie dostarczoną.  

12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nie dokonywania sprzedaży lub cesji 
ewentualnych zadłużeń Udzielającego zamówienia, bez jego zgody, a także nie zawierania 
umów poręczenia za wykonanie zobowiązań przez Udzielającego zamówienia oraz innych 
umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wszystkich wierzytelności należnych od 
Udzielającego zamówienia na osoby trzecie, pod rygorem nieważności. 

13. W przypadku opóźnień w przekazaniu przez Instytucję Pośredniczącą środków na realizację 
Projektu, wynagrodzenie będzie płatne w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez 
Udzielającego zamówienia środków na realizację Projektu, z zastrzeżeniem ust. 10, na co 
Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 
 

§ 10 
 

1. Udzielający zamówienia przewiduje w celu należytego wykonania umowy możliwość zmiany 
jej postanowień w stosunku do treści oferty, w tym zmianę terminu wykonania przedmiotu 
umowy, o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków: 

a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej; 
b) gdy konieczność zmiany spowodowana jest zaistnieniem niezawinionych przez strony 

okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy; 

c) utraty przez Udzielającego zamówienia źródła finansowania zamówienia w całości lub 
części, jak również w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia; 

d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa 
powodujących konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia; 
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e) wydłużenia okresu realizacji projektu w wyniku zmiany do umowy o dofinansowanie; 
f) zmian w zakresie sposobu realizacji projektu, w tym sprawozdawczości oraz dokonywania 

płatności wynikających z aktualizacji lub zmian w Wytycznych kwalifikowalności, tudzież  
na skutek stanowisk Ministerstwa Zdrowia przekazanych Udzielającemu zamówienia; 

g) w sytuacji ryzyka nieosiągnięcia wskaźników projektu tj. kiedy realizacja świadczenia 
zdrowotnego przez Przyjmującego zamówienie jest niższa od założeń wynikających z 
zapisów umowy;  

h) zmiany w treści załączników do umowy wymaganych jako dokumentacja potwierdzająca 
realizację przedmiotu umowy. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 
zobowiązania Udzielającego zamówienia do dokonania zmian postanowień umowy, ani nie 
może stanowić podstawy roszczeń Przyjmującego zamówienie do dokonania takich zmian. 

3. Ewentualna zmiana postanowień umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera 
wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania 
umownego. 

 
 

§ 11 
 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Udzielającego 
zamówienia oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 

2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Przyjmującego zamówienie, w 
siedzibie podmiotu, jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne 
mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i 
dokumentów zamieszczonych w SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez 
Przyjmującego zamówienie, w okresie do 31 grudnia 2029 roku. 

3. Przyjmujący zamówienie zapewnia Udzielającemu zamówienia oraz podmiotom, o których 
mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją 
Projektu, w tym dane osób lub podmiotów, które w wyniku rekrutacji przeprowadzonej do 
Projektu nie zostały objęte wsparciem, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków w Projekcie, w tym w dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania 
tj. do 31 grudnia 2029roku. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Udzielającego zamówienia 
o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż Udzielający zamówienia uprawnione podmioty, w 
ramach której weryfikacji podlegają wydatki rozliczane w Projekcie. Przyjmujący zamówienie 
przekaże do Instytucji Udzielającemu zamówienia kserokopie potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem wyników ww. kontroli w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

5. Ustalenia Udzielającego zamówienia oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić 
do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu. 

6. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne, a 
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań 
naprawczych. 

 
 

§ 12 
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1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Udzielającego 
zamówienia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie 
określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 
realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Udzielającego zamówienia lub innego podmiotu, 
który zawarł umowę lub porozumienie z Udzielającym zamówienia na realizację ewaluacji. 
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych 
podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do 
przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. 

 
§ 13 

 
1. Podpisanie przez Przyjmującego zamówienie niniejszej Umowy jest równoznaczne z 

przystąpieniem do udziału w Projekcie „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program 
Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie 
łódzkim i mazowieckim.”” oraz zakwalifikowanie Przyjmującego zamówienie jako uczestnika ww. 
Projektu. 

2. Podpisanie przez Przyjmującego zamówienie niniejszej umowy jest równoznaczne z deklaracją 
przestrzegania zapisów projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki 
Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i 
mazowieckim.” 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się także do zamieszczenia w swojej siedzibie materiałów 
informacyjnych dotyczących Projektu i źródeł jego finansowania, które dostarcza Udzielający 
zamówienia. 

 
§ 14 

W razie rozwiązania lub ustania Umowy o współpracy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 
niezwłocznie przekazać Udzielającemu zamówienia dokumentację medyczną i inne materiały jakie 
sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania Umowy w związku z jej wykonywaniem. 
 

§ 15 
Strony ustalają, iż adresami właściwymi do korespondencji są adresy wskazane w komparycji Umowy. 
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod 
rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie 
adres. 

 
§ 16 

 
Strony zgodnie postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą: 
a) po stronie Udzielającego zamówienia –  
dr Jerzy Piwoński, tel. 22 815 65 56 wew. 206, 660 510 779, kordian@ikard.pl 
 
b) po stronie Przyjmującego zamówienie–…………………………………………………… 
 

 
 

§ 17 

mailto:kordian@ikard.pl
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 
2. W przypadku powstania sporu wynikłego podczas realizacji Umowy, strony dążyć będą do 

polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on 
rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

3. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej Umowy, nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 
Załączniki: 

− Załącznik nr 1 do umowy tj. SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 
− Załącznik nr 1.1 do umowy tj. ZESTAWIENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH 
− Załącznik nr 2 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN (CHECKLISTA) 

DLCNS 
− Załącznik nr 3 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN (CHECKLISTA) 
− Załącznik nr 4 do umowy tj. ANKIETA OCENIAJĄCA WIEDZĘ PACJENTA 
− Załącznik nr 5 do umowy tj. ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA - UCZESTNIKA PROGRAMU 

KORDIAN  
− Załącznik nr 6do umowy tj. ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU (SL2014) 
− Załącznik nr 7 do umowy tj. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
− Załącznik nr 8 do umowy tj. OŚWIADCZENIE LEKARZA I UCZESTNIKA PROJEKTU O 

UDZIELONYM ŚWIADCZENIU ZDROWOTNYM 
− Załącznik nr 9 do umowy tj. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Załącznik nr 10 do umowy tj. ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

− Załącznik nr 11 do umowy tj. INDYWIDUALNA KARTA PACJENTA 
− Załącznik nr 12 do umowy tj. OŚWIADCZENIE O BRAKU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W DANYM 

KWARTALE 
− Załącznik nr 13 do umowy tj. ŚWIADOMOMA ZGODA UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 

 
 

Ze strony PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 
 
 
 

Ze strony UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 
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